
 םה קל פסוז-ופפאט6 םזסט1+ד2תן צנוקחסופח ןומש עת י צ

 אס 72

 עשא טמא אסצ1-יא טצנא ןא טעוװ

 שיט ע הן עו =

1/10196 0 

 1110 א1/8 ת81 טעפאצ |

 צזסםופו 1 1 טמ 1684 6611 261ס0א8

2 
 א,/.,110א 81 צנפסופמ 8068 סעאועמ

 ,גא111:8517 , 4554 65



 וא אדזסא 41 צזססזֿפח 800א ספאדמת

 ,גא113 51 , אז ,,95 4 6115

 413 250-4900 ! צ81812)199195860 46

 עטלאשש .צזססנ1פ4טססאסמא עט 086

 א{84ןסמ ?טאסנזאס 208 דת

 פ1פצמא פ9ת18/8886 ם161181 צנסס1פ8 ן1ממאתצ

 טט2פ9 ץ8שצופממפ עצ;

 11סטש =. (:01900 171

 ,4710 65 160 (טזססטז+ח 1

 100 56ץוח1ס1וז (בז1גטזווהוו 1111

 1080164 םזח0 םסזטסזס 8. 111090/10ז1 1:0111401101

20100960 2024 

06 0061 

 141011160118 0150118 10100140110וװ

 116/ ס. 1

 פםזםז 8114 םסוו 156/:10/01

 ובסזזר) 8116 160116416 1/ס1110610 1

 אוי ס אזומאזטמגפ גאס עםנפאמפ 02 8

6611167) 8000 /16015+ /106110118 

 דת 201466 ץם06, סז 0146 ןק680004/ 18 2 126100ת21 פענס

 04 {100ו5װ ס1620צ1ץ 106 1תפקנזגחסת {סז סטז 0010קתסת ססזמ65 {זסז

 2 06910ת סע 106 תס160 2705 '/600161 11202ת1 04 /סז9216ז1, 15261.

 דתס 14260ת1)2 1146152 2001 (-6ת6ז 1656018 {ו6 ססקעצ12װ+ 201 100661160021 ןקנסןקסנזש 5

 גת סטצ טס0אפ. 10 (06 0656 04 סטנ תסטט16080/ 6015 0416 15 6106ז גת 106 קטט110 001121ת

 סז 11 15 גת סתקתת טט014 {01 וטתנסה תס סטענסתז ססקעז12+ 0106 ס8ת 06 1406ת0860-

 1 ץסט תס10 גת 200צ6 ססקץתגקתז 60 4015 טטסזע - סז 14 ץסט אתסשע טטחס 60069 --

 ןק16296 00ת1201 וט5 טצ קתסתס 24 413-290-4000 4101, סז ט}צ 6211 21 ס002056ת60014װ6ז .01.



 דלעה השמ

 יי

 חיורא
 0- 057 -ס2172 -ך

 הי ר עה

 עי יי



 ?יונוּפאַפ עט ידור-ידוה, טא הֶשִמי
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 עי עי יע עי
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 ,תונורכז םי םעד ןופ

 ,הכשחמ רעד ןופ ןְדלאַפ יד טמעוושרעביא סָאװ

 ,םארטש-?בריוו א ןֹופ יו סיוא ךיז ןלייש

 ,ןציּפש-גרעכ עקיזדלעפ עטסיירד

 סעילאווכ ענטומ יד ןופ עטניזאבמוא

 ..טיצ רעד ןופ עטרעטאמעגסיוא טשינ ןוא



 יו אז הלנע-לעב םעד

 וצ רעטצנעפ טימ ,רעמיצ קיטכיל ןוא

 טא ןוא ,טנאה

 ךיז ייכ ןנעווטסעדנופ ןוא

 !על'השמ ,טעז ,ר

 *י ר יוזא
 ירד א א! ע = טי ניירא ךיא ןיב

 יז + ג טעז ,, :קידלמוט
6 

 טרינָאיצַאמע ,סידנגייווש ,ךיא

 1 ןנאב ךימ ןכָאה -- םי
 טימ ט =

 יורנ ןיא ןיירא רימ ןענעז - םעק

 עקיטכיזרָאֿפ עכעלטע ךָאנ ןוא --

 1 וב

 טיר

- 
 קרעבירא ,אנילָאקי =

 ֶי 2 םיורא רימ
 * = יו = יא 1

 וע =

 ,טנאה רעד ייב ךימ קי
 עמאמ יד ךימ טָאה ,

 גוי יי
84 1 

 רָאי

* 
 .אנילָאקי 4

 (=- *+ פ רדח סָאד
 ,אנח ו

 ימ-טיוט ןוא קיר
= 
} 

== 5 = 

 .םייהא טרעקענמוא ךימ ךיא בָאה ,

 ײגוּפַאּפ רעד ידור-ידור



 ,סנעב ענרעצליה טימ ןשיט עגנאל ייווצ ןענאטשעג ןענעז ררח ןיא

 ,ןָאנביױא ,ןשיט יד ןופ םענייא ייב ,טייז רערעדנא רעד ןוא ןייא ןופ

 יר ןופ רענייא ףיוא ןוא ,דרָאכ רעסייו א טימ טלא -- אנח 'ר ןסעזעג

 ,ײר רעד ףיוא קידנטראוו ןרעדנא ןכָאנ םנייא ,רעדניק טכא ןא ,קנעב

 ןנעלענ זיא סָאװ ,רודיפ םענופ תויתוא יד ןײז ריבסמ םיא לָאז ןעמ

 שוק א טָאה ירבע ןנָאז טקידנעראפ טָאה סָאװ דניק סָאד .ן'אנה 'ר ראפ

 ?יפש ,ַײנ,, :טנָאזענ םיא טָאה יבר רעד ןוא ?לטייז עקיּפעלק סָאד ןוטעג

 טָאה םָאװ עלענני ןטימ ןענרעל סָאד קידנעײז קיספמ . ףיוה ןיא ךיד

 :ןעמאמ רעד וצ טדנעװענ אנח 'ר ךיז טָאה ,טרָא סמענעי ןעמונראפ

 ןעייטש לקניוו ןיא טרָאד טעז ריא .רעביא ָאד םיא טזָאל

 ךיא - ןיהא וצ היא טדיפ ,ןרָאי ענייז ןיא ךעלרעדניק ףניפ א ךָאנ

 ןופ ןיוש ךיז טָאה יז ?ײװ ענערירפוצ א ןעוועגנ זיא עמאמ ןיימ

 ןביוהעננָא ךיא רָאה יוזא ןוא ,דמלמ ןטימ ןענאטשראפנייא רעירפ

 ןופ רָאטעמ רעד - דָאטעמ ןייז טיול תולימה-שוריּפ ןוא ירבע ןענרעל

 : :ןאנה ייר

 ?עפענ רימ טָאה רעדניק יד טימ התורכח יד ןוא ךיז ןליּפש סָאד

 טָאה יבר רעד :ןענרעל סָאד ךיוא סָאמ רעסיוועג א ןיא ןוא ,רועיש אןָא

 רעבָא .טגָאזעגנכָאנ םיא בָאה ךיא ןוא רודיס ןיא תוא סיורג א ןזיוועג רימ

 עכלעוו טימ תולוק יד ןוא ןייוועג סָאד ,שטעּפ יד ןסָארדראפ ךימ ןבָאה'ס

 טשינ ןבָאה יז ןעוו , סניגעלָאק ,,ןוא ןגעלָאק ,, עניימ ןטלָאשעג טָאה רע
 ןטימ ןזיװענ יז טָאה רע סעכלעוו ,תוא סָאד .טגָאזעגסיורא טקערָאק

 טימ טָאה ,ןדּפק רעטלא רעד סָאװ ךעלמינּפ עניילק יד וצ יײװ .לטיט

 ןעזעג ןוימד ןיימ ןיא בָאה ךיא ןכלעוו ןוא ,טשטאּפעג האנה ליפיוזא

 םייהא טרעקעגמוא ךימ בָאה ךיא ןעוו ,ןעמאמ רעד טלייצרעד סע בָאה

 ?טפער א טימ עקרענוא ערעיוז א טגנאלרעד רימ טָאה עמאמ יד רעבָא --



 ,ןליּפש ,ןענרעל ןופ וי ייבראפ ןענעז 'ס ר ייבראפ ןענעז 'ס

 םארנָארּפ סָאד ןוא אנה 'ר דמלמ רעד טננאקרעד טָאה'ס סָאװ ,ּפעלק ןופ

 -ענ ךיא בָאה חומ ןשירעדניק ןיימ ןיא רעכָא .נעוו ןייז ןעננאנענ זיא

 .רדח סָאד ןייז ףראד ,שרעדנא טשינ ןוא ,יוזא זא ןטלאה

 עקיצניא יד ןוא טרזחענרעכיא ךיז ןכָאה ןדָאסיּפע עקיזָאד יד

 טימ התורבכח רעד טימ טכעלענרעביא ךיא בָאה ןטנעמָאמ עקידיירפ

 רעסיורג גונענ א ,ףיוה ןיא זָארנ ןפיוא טעוװיאװעג בָאה ךיא רעכלעוו

 ןופ עטזָאלענסיורא סָאװ רָאנ ,ךעלקיּפאצ יו ןעקּפָאהוצמורא ידכ ,ףיוה

 ךיוא ךיא בָאה ,םירפס עקיליײה יד ןיא רדח ןיא ןענרעל ןיימ תעב

 -םיוא ןייש א -- ?לקינייא ס'אנח 'ר ןופ דניירפ רעד ןיב ךיא זא טליפרעד

 ךימ ,סעינק עריא ףיוא ןעמענ ךימ נעלפ עכלעוו -- ?לדיימ ןסקאווענ

 -ופ .ןטיק א רעדָא לּפע ןא טליײטעגניא רימ טימ ,לָאמ ?ייט ןוא טשוקענ

 ריא טימ ,קיטש קיטפאז ןוא טמעטאב א ןסיײבנָא יז נעלפ קּפיוא םענ

 ,סּפיוא סָאד יו רעקידנקעמש ןעווענ זיא סָאװ ,?יומ טמעטאבכ ןוא ןייש

 ןבָאה ןורכז ןיא .רעננוה ןופ יו קשח טימ רעמ ,טייקענ בָאה ךיא סָאװ

 רעײז ...?ליומ קידנקעמש ןוא ןניוא עצראווש עריא טצירקעננייא ךיז

 -קעווא ךימ ןוא ןעמענמורא ךימ געלפ יז ןעוו טליפענ ךימ ךיא בָאה טונ

 רעבָא .... טסורב ריא וצ ?לּפעק ןיימ טקירדענוצ ,סיוש ריא ףיוא טצעזענ

 ןנעלפ לָאמ עקינײא :ןרעלקרעד טנָאקענ טשינ רימ ךיא בָאה ךאז ןייא

 ןסיירסיורא ךיז געלפ טסורב ריא ןופ ןוא ןניוא עריא ןופ ןרערט ןעּפאק

 טסורב ריא ןופ ?ּפעק ןיימ ןבייהפיוא ךיא נעלפ טלָאמעד .ץפיז רעפיט א

 עננאל טימ ןגיוא ענייש עריא ןיא ,ןיירא ןניוא יד ןיא ךיילנ ןקוּק ריא ןוא

 רערט א ןטלאהראפ ךיז לָאמ וצ געלפ'ס עכלעוו ףיוא ,סעיוו עצראווש ןוא

 - עלנגיוא יד ןופ ליּפש ןכעלרעהפיומוא םעד ןיא טרעטיצעגנ טָאה סָאװ

 -יוו ענדָאמ א טקעװענ טָאה ןוא המשנ ריא טקינײּפענ טָאה דוס א .ךעל

 .המשנ רעשירעדניק ןיימ ןיא ?וקרעד



 .רָאי א ייבראפ זיא'ס

 ןענענענאב ףיוה םענופ תופוע ןוא ךעלטניה יד ןוא גנילירפ זיא'ס

 ןעוװעג זיא'ס ,רדח םענופ םייהא ןעמוקענ .טפאשדניירפ רעמ טימ ךימ

 -ראפ ןלענָאיצידארט םעד טננאלרעד עמאמ יד רימ טָאה ,תושמשה-ןיב

 בָאה ךיא יוװ םעדכָאנ .טיורב ?טפער א ןוא עקרענוא ערעיוז א ,ןסייב

 :טנָאזענ רימ וצ עמאמ יד טָאה ,ןעגנולשעג טייהרעקירעגנוה

 .ײנוּפאּפ א ןעז וטסעוװ ,סניימ 6 ,על'השמ יינ --

 .ײנוּפאּפ א סָאד זיא סָאו רעבָא --

 .שטנעמ א יװ טדער סָאװ ,?ניופ רענייש א רעייז זיא'ס --

 ?וינעמאמ .ײנוּפאּפ רעד זיא ווו ןוא --

 םיא טעז ןעמ ,רעטסוש עסיז יב עי ןבע?זיוה ןיא ,טרָאד

 .ףיוה ןיא זדנוא וצ ןיירא טיינ סָאו ,רעטצנעפ ןיא

 -צנעפ םוצ וצ ךיא ןיב ,?יומ ןיא ןסיכ ןטימ ,ןניוב ןופ ?ייפ א יו

 .בוטש רעד ןופ עטסקינייוװעניא סָאד טכארטאב קידתומימת ןוא רעט

 ןירנ-לעג ,?גײטש א ךיא עזרעד בוטש רעד ןופ ?קנוטכלאה םעד ןיא

 סָאװ ,ןרעדעפ ע א טימ ?ניופ םטנייש א ?נייטש ןיא ןוא טבראפענ

 טנעקעג בָאה ךיא סאוו לנייפ יד יו שרעדנא ,ענדָאמ ןעזענסיוא טָאה

 טשינ סייוו 6 ,עלעבענש ןטימ טיײקעג טָאה לגיופ רעד .דניצא זיב

 ,?ניופ ןכעלרעדנווו םעד ןופ טכארּפנבראפ רעד ןופ טפושיכראפ ,סָאװ

 ןיא יורפ א זיב -- קוק ןוא קוק ןוא ביוש רעד וצ זָאנ יד וצ ךיא שטעווק

 ,ךימ קידנעעזרעד ןוא בוטש ןיא ןעמוקעגניירא זיא ןרָאי עלעטימ יד

 :רעטצנעפ טייז רענעי ןופ רימ וצ יז טגָאז

 ,ביוש רעד ייב לזענ ןטימ טשינ ייטש .רימ וצ ,עלעגניי ,ןיירא םוק --

 .לזענ םָאד ןשטעווקעצ ךָאנ ריד טסעוו

 ךיא ןיב ךינ ןוא ןגָאז טפראדעג טשינ רימ ןעמ טָאה לָאמ ייווצ ןייק

 רעד יב ןוא סקניל ףיוא טירש עכעלטע טכאמעג ,רעיוט ןכרוד סיורא

 :קידנעלכיימש ךימ יז טנגענאב ריט

 ?וטסיײה יוזא יו ,ארומ ןייק טשינ בָאה ,ןיירא םוק ,יאה --

0 



 .השמ --

 ?עטאט רעד טסייה יוזא יװ ןוא --

 עק ==

 ?עמאמ יד ןוא --

 .הרפש --

 ?רעדירב ךָאנ טפָאה --

 .ךיוא --

 ?ריא טנעז רעדניק ?יפיוו ןוא --
 .טשינ סייוו'ּכ =

 ?ןטאט םעד ןוא עמאמ יד ביל טסָאה --
 .ָאי --

 ?ךעלרעדירכ ןוא ךעלרעטפעווש ענייד ןוא --

 .ביל רעייז ייז בָאה ךיא ,ָאי --

 בָאה ךיא זא ןסיװ טסלָאז ןוא ,טנאה יד בינ ,על'השמ ,יאה =

 יז .אנילָאראק םיה ךיא זא ןסיוו ךיוא טסלָאז ןוא רעדניק ביק ךיוא

 .טשוקעג ןוא ןעמונעגמורא ךימ טָאה
 ?רעדניק טָאה ריא ןוא --

 ;ה ךיא ,דניק רעיט ןַײמ ,ןיינ -
 .עמאמ ןײײד יוװ ,רעדניק ןופ עמאמ א

 ןרעדנא ןיא טריפעגניירא ןוא טנאה רעד ייב ןעמונעגנָא ךימ טָאה יז

 קיטכיל רעייז טשינ ןוא ןיילק ,ךעלטנייוועג יו ,ךעלרעמיצ יד .רעמיצ

 ,ץנעדערקדזיּפש א ןוא ךעלקנעב ,ןלעטָאפ ןעז טנָאקעג בָאה ךיא רעבָא
 רעד בילוצ ,ערָאק-ערָאה לי ץלא ,ךעלשיט ייווצ ןוא עפאש א

 ינייא ,ךעלרעמיצ עניילק יד ןופ טפאשגנע

 .ףיורא םיפ יד טימ ןלעטָאפ יִד רעביא

 ןעװעג ןיוש ןענעז ןקע יד ןוא ץנאלג םעד ןריולראפ גנאל ןיוש

 ..ןבירענּפָא ךעלשפיה

 ןטימ ?נייטש םוצ רימ טימ קידנעיינ ,ןפורעג יז טָאה ,ירוד-ידור =

 .ייגוּפָאּפ

,* - 

 שי
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 רעד טימ קידנעיירד ,ײנוּפָאּפ רעד טרעפטנעעג טָאה -- אנילָאראק --

 -רָאמ רעייז רימ ראפ ןייז ןיא -- ?נניצ עזָאר ןוא ףראש ,,ןיילק א -- גנוצ

 יד ןופ ךעלעבענש עכיילנ טימ שימייה ןעוועג ןיב ךיא .עלעבענש םענ

 רעניה ,סעקשטאק - ףיוה ןיא זדנוא יב תופוע

 ןוא לניטש םוצ ?יומ ריא טרעטנענרעד טָאה אנילָאראק םאדאמ

 ךעלטערד יד ןשיװצ ןופ ?בָאנש ןייז טקעטשעגסיורא טָאה ידור-ידור

 .טשוקענ םיא טָאה יז ןוא

 ףיוא ײנוּפּפּפ רעד ןפורענסיוא טָאה - אנילָאראק -- ידור-ידור --

 ,טסעז ? ךימ טָאה רע ,ךימ טשוק ידור-ידור ,על'השמ ,טפעז --

 -ּפָארא ךיז ןוא לנילפ יד ןעמונעצ לָאמ וצ לָאמ ןופ טָאה ײגוּפָאּפ רעד

 -ָאש ךעלּפייה יד ןשיװצ קידנעיָאר ,?נייטש םענופ ָאנד ןפיוא טזָאלענ

 .ןסענעג ןרענ רעײז טָאה רע עכלעוו ןופ ,ךעלרעק-זובראה ןוא ץכעל

 א ןופ ןענאטשאכ זיא סָאװ ,עקלעדיוה רעד ףיוא ףיורא רע זיא ןאד

 עטנפעעצ טימ טעדיוהעג ךיז טָאה ןוא ,ךעלטָארד ייווצ ףיוא ?בעטש

 טימ עלעּפעט א ןעננאהעג טָאה ךעלטערד יד ןופ םענייא ףיוא .ןעלנילּפ

 -= -| += ַו 1 .טשרָאד ןייז טליטשענ לָאמוצ לָאמ ןופ טָאה ידור
 ו

 רע וו -+
 וו ןופ ,רעסאו .

 ,ןעװעג רימ ראפ ײנ ץנאנ זיא סָאװ ?קאטקעּפס םעד ךָאנ קיריג
 טנָאמרעד .טכאנ יד ןלאפענוצ זיא'ס יו טקרעמאב טשינ ךיא בָאה
 םעד ןדניצעגנָא טָאה יז ןעוװו ,אנילָאראק םאדאמ יד ךימ טָאה ןירעד

 .ּפמָאל-טפאנ

 ,םייהא יג רעבָא טציא .טסליוו וד ןעוו ןעמוק טסגעמ ,עלהשמ --

 טָא ןיא ןוט וצ ךס א ךָאנ בָאה ךיא ןוא עמאמ יד ריד ףיוא טראוו'ס ?ייוו

 ךיא - טעב סָאד ןכאמ ןוא ןכאז יד ןגיילוצפיונוצ ,הריד רעיינ רעד

 ,ןרעטש ןפיוא טשוקעג ךימ טָאה יז -- .טרעטיבראפ ןוא דימ רעײז ןיב
 ר"מ: רעד .וצ ךיפ קידנריפפיווש

 -וצסיוא קידנוװרּפ ,טירט ענכירד טימ םייהא ןעגנאגעג

 -אב טרעטיבראפ ,, טרָאװ סָאד סָאװ לכש ןשירעדניק ןיימ טימ ןשטייט
 ןיא --רָאלק ןעװעג ךיוא רימ ראפ ןיוש זיא דימ,, טרָאװ סָאד .טייט
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 רעכָא ,טייטאב טרָאװ סָאד סָאװ טליפענ לָאמ ךס א ךיא כָאה ןעוויאוװ ןַײמ
2 

 ןפיוא -- טכארטענ ךיא כָאה -- עמאמ יד ןנערפ ?עוו ךיא ?טרעטיבראפ
 .םייהא נעז

 !עמאמ --

 ?ײנוּפאּפ םעד ןעזענ טסָאה ?על'השמ ,זיא סָאװ --

 ןטעבראפ ךימ טָאה אנילָאראק םאדאמ יד .ןעזענ םיא בָאה ךיא --

 ײנוּפָאּפ רעד .ײנוּפאּפ ןטימ טשוקעג ךיז טָאה יז ןוא ןיירא בוטש ןיא

 דור -ידור .אנילָאראק ןעמ טפור יז ןוא ידור-ידור טסייה ײנוּפָאפ רעד

 יזיא יז זא טנָאזענ רימ טָאה יז רעבָא ,אנילָאראק םאדאמ יד ביל טָאה

 ?"טרעטיבראפ ,, טסייה סָאװ .טרעטיבראפ רעײז

 ,עמאמ יד ךימ טנערפ ?אנח 'ר ,טנָאזענ סָאד ריד טָאה רעוו

 .רעפטנע ןא ןופ ןעיירדוצסיורא ךיז קידנווװרּפ

 יז זא טנָאזעג רימ טָאה אנילָאראק םאדאמ ,וינעמאמ ,ןיינ --

 .טרעטיבראפ ןוא דימ זיא

 .סע טסייה סָאד ,קירעיורט זיא יז --

 ?קירעיורט יז זיא סָאװ ראפ --

 לסחנּפ ןוא דוד ,רעדירב עניימ ןופ ייווצ טימ ןסעגעג טכאנרעד
 טעב ןיא ןּוא ,רעגניי רעטייווצ רעד ןוא רימ ןופ רעטלע ,רעטשרע
 םעד ןופ דוס םעד קידנקעדפיוא טשינ גט אש ךיא ןיב ,ײז
 .ײנ ץנאג ןעװעג רימ ראפ זיא סָאװ ,טרָאװ

 יו .ידור-ידור ייב ןוא אנילָאראק םאדאמ ייב טסאנ וצ ןייז טשינ 0:

 טימ יא רניירפ רעטונ א ןרָאװעג ךיא ןיב ,ןייטשראפ וצ טכייל זיא

 .ידור-ידור ,ײגוּפָאּפ ןטימ יא ,אנילָאראק םאדאמ

 ערעייז ףיוא ןרָאװעג טלעטשעגסיוא טייצ רעד טימ ןענעז ?בעמ יד
 סָאד .גנונעדרָא ןוא טייקנייר טשרעהעג טָאה'פ ווו ,בוטש ןיא רעטרע

 ךיא נָאט א ךרוד טשינ זיא'ס .םישדח ןוא ןכָאװ ייבראפ ןענעז 'ס - סב 1 == . 1
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 -ָאס ןופ ףרווורעביא ןא טימ טקעדענוצ ןעוועג זיא רעמיצפָאלש ןיא טעב

 טסעיבוס א - סרעניט ףיוא געיעג א ןופ ענעצס א טימ 6 ןטריק

 תונמחר ןפורעגסיורא רימ יב טָאה'ס - טריניצסאפ ךךימ טָאה סָאװ

 -ֹנָא טרעוו רעכלעוו ,רעניט א ןופ ןלאפרעביא טרעוװ סָאװ .,רענעי רעד

 ..טנאפלעה א ןופ זָאנ רעד ן

 אנילָאראק ,, ןפורפיוא סידור-ידור ןוא ןעלנילפ יד טימ עי סָאד

 -ענ ןענעז ,רעפטנע ןא ןָא ןבילבענ לָאמטּפָא ןענעז סָאװ , אנילָאראק

 ןלעטימ םעד ןיא ןעזענ בָאה ךיא סָאװ ,רעדליב עטרזחעגרעכיא יד ןעוו

 טָאה רעדָא - טעב ןיא ןנעלעג זיא אנילָאראק םאדאמ ןוא -- ?רעמיצ

 לָאמטּפָא ןענעז סָאװ ,זָאנ רעד ףיוא ןלירב טימ ?כיב א טנעיײלעג יז

 יז ךיא בָאה לָאמ טרעדנא ןא .ןײיטשפיוא נעלפ יז ןעוװו ןלאפענּפָארא

 ןופ קידנזָא?סיורא -- קילב ןקידײל א טימ ,טכארטראפ קידנציז ןעזעג

 ןצעמע טיהעג ךיז טָאה יז וליאכ -- ץכערק ןטקיטשרעד א ,לָאמ וצ לָאמ

 .ןרעטש וצ

 בָאה לָאמנַײא .רָאי א עקאט רשפא ןוא םישדח ייבראפ ןענעז יוזא

 יד ײב עלעכיט א טימ ,קידנענייוו אנילָאראק םאדאמ ןפָארטעג ךיא

 ןטונ ,, םעד ךָאנ ,טריווראפ ?סיבא .טנעה יד ןיא םינּפ ןטימ ןוא ןגיוא

 ,ענעצס רעד ןופ טרירעג ,טכארבעגסיורא םיוק בָאה ךיא אי "נָא

 םימ טגערּפעג ךיא בָאה ,לכש ןשירעדניק ןיימ ראפ יינ ןעוועג זיא סָאו

 :ןייועג א ןיא ןכערבכוצסיוא ךיוא טיירג קיררעטיצ א

 ש

 ?אנילָאראק םאדאמ ,ייו קראטש ךייא טוט'ס --

 .על'השמ ,ןיינ --

 ןוא רעבעל יד ייוו טוט עמאמ יד ךיוא !רעבעל יד ייוו ךייא טוט'פ --

 ,לאנ רעד .ייב הענייטש טָאה יז .יז טצכערק  ,ייו קראטש ריא טוט'פ ןעוו

 ןענייוו עלא ,היא ןייוו ,ייו ריא טוט'ס ןעוו .םיריוטקָאד יד ןגָאז יוזא

 רעד .ןענייװ .בוטש ןיא עלא ,ךעלרעטסעווש יד ייס ,רעדירב יד ייס ,רימ

 -שאוו םעד וצ עטאט רעד טלעטש ,טכאנייב זיא'ס זא .ךיוא טנייוו עטאט

 ,דָאב סייה א ןעמ טכאמ ןעמאמ רעד ןוא רעסאוו טמעראוורעד ןוא ּפָאט
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 טצכערּק יז ,ןפָאלשטנא טרעוו ןוא רעמ טשינ ךיז טעקיוא יז ןכלעוו ךָאנ

 טוט'ס ןוא גָאטײב זיא'ס זא .ףָאלש םענופ ,רעליטש רעבָא ,עלעסיבא ךָאנ

 ןייז גופ ?גניי-ןרעל א רעדָא ןלעזענ א עטאט רעד טקיש 4 יד ייוו ריא

 רעטרעלענ רעטקָאד ןכָאנ רעדָא רעקײטּפא רעטקָאד ןכָאנ טאטשראוו

 טצכערק ןוא ןפָאלשטנא יז טרעוװו גנוצירפשנייא ןא ריא טכאמ ןעמ --

 .ףָאלש ןיא רעמ טשינ

 -תמנע בָאה ךיא .דניק רעייט ןיימ ,לאנ יד ייוו טשינ ךימ טוט'פ --

 .תורצ עסיורג ןוא שפנ

 סָאװ רעדורכ רעיא ,סאיזָא רעטעפ רעד טרענרעענ ךייא טָאה סע --

 ?ךייא יב ןעוועג ןטכענ זיא

 רעצעמע .רימ וצ טונ רעייז זיא סאיזָא .רע טשינ ,על'השמ ,ןיינ --

 -עגסיורא ךימ טָאה סָאװ רעצעמע ,םירוסי ןוטעננא רימ טָאה שרעדנא

 בוטש רעד ןופ ןפרָאװ

 -עגסיורא ךייא סע טָאה רע -- עטשודיחראפ ןניוא טימ - ךיא

 ו !עטוג אזא טנעז סָאװ ,ךייא ,בוטש רעד ןופ ןפרָאו

 .ןיטשראפ טשינ טסנָאק ןוא ןיילק טסיב ,םניימ דניק . ,יײוו .--

 יד טשיװעגסיוא ךיז טָאה ןוא טעב םענופ ןעגנאנעגּפָארא זיא יז

 ידב עטילּפ רעד וצ טרעטנענרעד ךיז טָאה ןוא עלעכיט א טימ ןניוא

 עלעּפעט ןיילק א ןופ ןעקנירט געלפ יז סָאװ -- עוואק א ןכָאקוצּפָא ךיז

 .ךעלמילב עיולב טימ

 ,טרעפטנעעג טשינ םיא טָאה רעבָא יז ,ןפורעג טּפָא יז טָאה ידור

 דבכמ יז טָאה ךימ .לּפעט םענופ עואק יד עילָאװאּפ קידנעקנירט

 טָאה יז סָאװ םעד ךָאנ .סטכאמעגנייא-לשנייו עלעפעל א טימ ןעוועג

 ןפיוא לּפעט סָאד אמט יז טָאה ,עוואק יד ןעקנורטענסיוא

 .ףיורא ָאנד ןטימ ?רעלעט

 ,דימ רדח ןופ םייהא םוק ךיא .ןגער רענבירד א ,טנוװָא-טסכראה א

 עמאמ יד עז ןוא ,ןעוויִאוו םענופ יװ ,ןענרעל םענופ יוזא טשינ ,דימת יװ

 בוטש ןיא ןיירא ךימ טפור יז .ןיירא ?רעמעק ןיא תופוע יד ןביירטניירא

 בָאה ךיא היר סנעמעוװ ,לּפָאטראק ענעטָארכענ א ןסע וצ רימ טינ ןוא
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 ,רעטסעווש עסיורנ עניימ ןוא טבירטאב יז עז ךיא .ףיוה ןיא ךָאנ טליפרעד

 .רעמינּפ עקירעיורט טימ ךיז ןעקשוש -- הוח ןוא הרש

 !אנילָאראק םאדאמ רעד וצ ןײנ טשינ טנייה טסלָאז ,עלהשמ --

 ?עמאמ ,סָאװ ראפ --

 רעד ריא וצ ןעמוקעג זיא'ס ןוא קנארק רעיײז ,ךעבענ ,זיא יז ---

 : .רעדורב ריא ןוא רעטקָאד

 בָאה ,?ּפָאטראק עסייה יד ןעגנולשענּפָארא בָאה ךיא יוװ םעדכָאנ

 רעד וצ ןּפאכוצנירא ךיז טנעמָאמ ןסיצניג םעד ףיוא טרעיולענ ךיא

 .דניירפ רעטונ ןוא טסאג רעטגיײלעגנָא סלא ,אנילָאראק םאדאמ

 רעיוט סייב ןרָאװענ טרעוװילנראפ ךיא ןיב ,סאג רעד ףיוא סיורא

 םרעדנוזאב ,םלוע ןסיורנ א ןופ ףיולעננעמאזוצ א .ףיוה רעזדנוא ןופ

 םעד רענייא .הריד סאנילָאראק םאדאמ ןופ סאנ רעד וצ ריט רעד ראפ

 -ענ ךיז ןבָאה סָאװ רעיינייבראפ .ןעיירשרעביא טוװורּפעג טָאה ןרעדנא

 ןנער רעד ןוא טכאנ יד טזָאלענּפָארא ךיז טָאה'ס ?ייוו ,םעד בילוצ טלייא

 סעּפע ,ליוו א ףיוא טלעטשעגּפָא ךיז יש ,ןרָאװעג רעקראטש זיא

 ,עםיז רעטסוש םענופ בייוו סָאד ,החונמ .ןעגנאגעג רעטייוו ןוא טגערפע

 .םינכש יד ןעננורעלקפיוא ןבכענעג טָאה א םענופ רעמיטנגייא רעד

 ןשיוװצ ,עריא יירד ןַײנסיױרַא ןעזעג ךיא בָאה הריד סאנילָאראק םאדאמ ןופ

 .לאטראווק םעד ןיא טנאקאכ רעייז ,וקנאי ראסימָאק םעד ךיוא עכלעוו

 בָאה ךיא .טנאה רעקניל רעד ןיא עקעט א ןנָארטעג טָאה ייז ןופ רענייא

 רעה ןראפ עראוו א טכאמ ,, :ןגירשעג טָאה ייז ןופ רענייא יו טרעהענ

 ,טבילאב ןוא טנאקאב ןעװעג זיא וקנאי ראקימָאק רעד . "! ךָארוקָארּפ

 ,רעטכָאט א סרעמשטערק ןשידיי א ,בייוו ןייז ?ייו לטרעפ ןשידיי ןיא

 ,טאהעג הנותח םיא טימ טָאה ןוא םייה רעד ןופ ןפָאלטנא זייוולדיימ זיא

 בייו סראסימאק םעד .ןאמַאר-עביל ןטריצילּפמָאק ןוא ןגנאל א ךָאנ

 טננאלראפ טָאהןוא עמאמיד טכוזאב טפָא טָאה ,יורפ ענייש רעייז א

 עמאמ א ןעוועג זיא יז ,טנעקעג טוג יז בָאה ךיא .אלעשאר ןפור יז לָאז יז

 טימ ןעמאמ רעד יב ןעזעג טּפָא יז ךיא בָאה בוט-םוי .ךעלגניי יירד ןופ

 .שידי טדערעג טָאה יז רעכלעוו
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 -רעד טָאה יז סָאװ ,ענעצס רעשיטאמארד א ןיא ךיז ןָאמרעד ךיא

 טָאה יז .ןניוא עטנייוראפ טימ ,עטעיורטראפ ריא ,ןעמאמ רעד טלייצ

 וו ןופ ,ןענעקודער ?טעטש םענופ טרעקענמוא טאהעג סָאװ רָאנ ךיז

 רעדירב יד .רעטומ ריא ןופ היול רעד ייב ןייז וצ ידכ ,טמאטשענ טָאהיז

 וצ ןעמוקענ יז זיא יוזא ןוא תוללק ערעטיב טימ ןבידטראפ יז ןבָאה

 ,ןעמונענמורא יז טָאה עמאמ יד ...ץראה ריא ןסינפיוא ןעמאמ רעד

 .ןדײק עריא ןרעדניל וצ קידנווורּפ

 עשידיי א ןכאמ ריא ןעמ לָאז ,ןכראטש טעוו יז זא ,ןטעבענ טָאה יז

 ןבָאה ןיז יד ןוא םלוע-תיכ ןשידיי ןפיוא ןייז רבקמ יז לָאז ןעמ ןוא היול

 -ראווק םענופ עליכדרמ 'ר בר םוצ ןעננאנעג ןענעז ,ןעווענ םייקמ סָאד

 טרעיודאב טָאה ןוא תופי םינּפ רכסכ ןעמונענפיוא יז טָאה רעכלעוו ,לאט

 מ רעשירעדניק ןיימ טָאה שינעעשענ עקירעיודט יד

 : טשינ זיא עמאמ יד .ןעמאמ רעד וצ קירוצ ףיול ךיא

 ןכאמ וצ ךעלדגעּפש ךָאנ טאטשראוו סנטאט ןיא רעדָא ףיוה ןיא אמתסמ

 וצ ךימ דנעװ ךיא .ערעשטעוו יד ןעמעראוווצנָא ידכ ,ךיק ןיא רעייפ

 :ןניוא יד ןיא על טימ ן'הרש ןוא ן'הוח

 .קנארק רעײז אי ,ָאי -

 לָאטיּפש ןיא סאיזָא רעדורב ריא טשינ יז טריפ עשז -סָאװראפ --

 טריפענַּפָא טָאה עמאמ יד יוװ יוזא ,ןכאמ טנוזענ יז לָאז ןעמ ,ןיירא

 טרירעּפא םיא טָאה לאנעס רעטקָאד רעד ןוא ןיירא ?לָאטיּפש ןיא ןעל'סחנּפ

 ?טבאמעג טנוזענ ןוא

 -רענו עקיזָאד יד טָא .טנָאז ענ עדייב ןבָאה -- ןברָאטשענ זיא יז --

 .ןיז ןײק טאהענ טשינ רעטלע ןיימ ראפ ןבָאה רעט

 טנוזענ יז ןעמ טעוװ לָאטיּפש ןיא -- ,ןברָאטשענ זיא יז זא ןוא --

 ..רעטייֹוו ךיא הנעט ,ןכאמ

 ;שירעדניק עניימ ןבָאה ?כיימש ןרעטיב א

 .רעטסעווש ייווצ יד ןופ רעמינּפ
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 ןעמ .ָאטשינ רעמ זיא אנילָאראק .נָאט-טסבראה רעטעראמכראפ-א

 ןבָאה יוזא -- םלוע-תיב ןפיוא ןגָאװ ןצראווש א ןיא טריפעגקעווא יז טָאה

 שטנעמ א זא ןייטשראפ וצ רימ קידנבעג -- רעטסעווש יד טלייצרעד רימ

 ןעמ טבָארנ טרָאד ,םלוע-תיב ןפיוא טריפעגקעווא רע טרעוו ,טבראטש

 וצ םיא טקעד ןעמ ןוא ןיירא ןיהא םיא טנייל ןעמ ,בורג עפיט א סיוא

 .קיבײא ףיוא ןיוש רע טביילכ דרע רעד ןיא ףיט ןוא דרע טימ

 ?קיבייא ףיוא --

 .קיבײא ףיוא -- ,טרעפטנעעג הוח ןוא הרש ןכָאה ,ָאי --

 -נוא ירכ - רימ ראפ יו טלמאטשענ ךיא בכָאה ,קיבײא ףיוא --

 ןוא ײנ יוזא ןעװעג זיא סָאװ ,טקעיבוס ןקיזָאד םעד ןכיירטשוצרעט

 .לבש ןשירעדניק ןיימ ראפ קידתודופ

 -עװו עטכעלש עקיטסבראה סָאד ןעוו ,טכאנרעדפיוא ןא םענייא ןיא

 ןוא ?ייה ןיימ ןופ ןכירקוצסיורא טכיולרעד ץלא ךָאנ רעבָא רימ טָאה רעט

 -אב יד ,ן'החונמ ךיא עז ,םינכש יד ןופ ךעלגניי יד טימ ןעוויִאוווצמורא

 וצ ןרָאװענ קיטראפ טשינ ץלא ךָאנ זיא עכלעוו ,זיוה ןופ עטסָאבעל

 -אק םאדאמ ןופ הביס רעד ןנעוו םיטרּפ ,םינכש עקירעגיינ יד ן?ייצרעד

 תועידי ןסיוורעד ךיז טלָאװעג קראטש בָאה ךיא יו יוזא .טיוט סאנילָאר

 ךיא בָאֹּה ,חמ ןיימ טבירטעגנ טָאה סָאװ שינעעשעג רעשינארט רעד ןנעוו

 -ןיימ ןגעוו טרָאװ א ןּפאכפיוא ,ןרעה וצ ידכ ,ן'החונמ וצ טרעהעגוצ ךימ

 רעפיט א ןיא יז טניל טציא ןוא ןברָאטשעג זיא עכלעוו ,הנכש רעטונג

 יוזא ,םייל רעקיטש עסואימ ןוא עטלאק רעטנוא ,םלוע-תיב ןפיוא .בורנ

 ןבענעננייא רימ ךיז טָאה'ס ןוא ,סאג-אנילָאקינ רעד ןופ עטָאלב יד יו

 .תמא = םעד -- שודק הֹּפ ס'החונמ ןופ ןּפאכוצפיוא

 !ןעגנאהעגפיוא 7 טָאה אנילָאראק םאדאמ --

 ךיא ןיב ,טרָאװ םעיינ רימ ראפ ןוא םענדָאמ םעד ןופ טריווראפ

 .ן'הרש ףיוא ןּפָארטעגנָא ךיא בָאה ָאד .םייהא קעווא
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 -נאהעגפיוא ןא טכראטש יוזאיוו ,ךיד טעב ךיא ,רימ גָאז ,הרש --

 -ענפיוא ךיז טָאה אנילָאראק םאדאמ זא ,טנָאז החונמ ?שטנעמ רענענ

 .ןעננאה

 ,טנעה יד ףיוא ךימ טמענ .,,רעטסעווש עטונ ןַײמ ,רעטסעוװש ןיימ

 ןײטשראפ וצ ןכענ רימ קידנוװרּפ ,טעכרא-טנאה ריא א -

 ,רעווש .ןעגנָאהענפיוא ןבראטש טניימ סָאד סָאװ ,חמ ןשידניק ןיימ ראפ

 -נעלטרעצ ןוא עמעראוו םי םעד ןופ טליײשעגסיורא ךיא כָאה ,רעווש רעײז

 עשילעז יד ןעזענ טָאה ,לדיימ עסיורג סָאד ,יז לייוו -- רעטרעוװ עקיד

 רעטּרעװ עריא .רעכיא בעל ,דניק קירעי ףניפ א ,ךיא סָאװ עמארד

 ןעקנאדענ עניימ ןכיירטראפ וצ ןזיוואכ טשינ ןנָאה ןעלטרעצ ריא ןוא

 .ןרערט טימ ןגיוא עניימ טלופעגנָא ןוא ?ּפעק ןיימ טקיטלעוואב ןכָאה סָאװ

 .ןקיוראב וצ ףיוא ןעמונעגמורא ךימ טָאה ,טשוקעג ךימ טָאה רעטסעווש יד

 -ָאראק ראפ רעסעב טציא זיא'ס ,טשינ ןייוו ,קיור ייז ,על'השמ --

 -ָאראק סאדאמ יו ,שטנעמ ןביל א ראפ טונ זיא ,הרש ,יוזאיוו --

 ?ךרע רעד ןיא ןפָאלש ּוצ ,אניל

 -ענפיוא טפראדעגנ ןבָאה סָאװ ,תונשה ערעדנא ,רעטרעוװו ערעדנא :

 .טנָאזירָאה ןשירעדניק ןטצענערגאב ןיימ ראפ ןרעװו טרעלק

 םאנילָאראק ןרעלקרעד טנָאקעג רימ ךיא בָאה ,ןרָאי ךָאנ ,רעטעּפש
 ןופ טזָאלראפ ,רעדניק ןָא יורפ עכעקקילנמוא ןא ,עמארד עקירעיורט
 רעגנוי א טימ טאהעג הנותח רעדיװ טָאה סָאװ ,ןאמ ןכעלגעמראּפ א
 .דניק א ןופ עמאמ .א ,יױרּפ

 רערעטלע ןיימ ןרָאװעג רָאלק רימ דאפ ןענעז רעטעּפש ךיוא ןוא !
 .'ןאנילָאראק ראפ רעסעב טציא זיא'ס,, :רעטרעו סרעטסעווש

 ןרעי טעמכ ןעמוקענ זיא ,רעדורב סאנילָאראק םאדאמ ,סאיזָא-

 -עט םענופ רעפאוו סָאד ןטייב ּביא ,ןידור-ידור ראפ ךעלרעק טימ נָאט
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 זנָאו ןוא דרעפ טימ ןשטנעמ ןעמוקענ ןענעז 'ס רעכָא .?נייטש ןיא עלעּפ

 .ןכאז עקינייא ןרָאלעננָא 7 ןוא

 -םילפענוצ רימ טָאה ,ןכאז סאנילָאראק םאדאמ טפיוקראפ ןע

 טימ ןוא ?לוק קידרעטיצ א טימ -- רעטסעווש עטסנעש ןיימ ,הוח טרעט

 .טקיטלעוואב יז טָאה סָאװ עיצָאמע רעד ןופ טכייפ -- ןניוא ענייש עריא

 ןנער םענבירד א טימ טנווָא-טסבראה ןקירעיורט ןוא ןעיורג א ןיא

 ,ףייה ןוא רעזיה ,ןסאנ יד רעביא טּפיזעג ּפיז א ןופ יו ךיז טָאה סָאוװ

 ןוא דרעפ ייווצ טימ ,סאיזָא ,רעדורב סאנילָאראק םאדאמ ןעמוקענ זיא

 טָאה ןעמ עכלעוו ןכאז סרעטסעווש רעד ןדָאלוצנָא ,סרענערט ןוא ןנָאוו

 פיוקראפ טשינ

 ןוא רענערט יד ןבָאה םעטרעפוק ,ןלעטָאפ ,ןשיט ,ךעלסנעב יד

 םהדרכא ןעזענ ךיא בָאה יײז ןשיווצ .ןדָאלענּפיוא טקישעגנ תולנע-לעב

 -יואנייא םעד ןוא דרָאב רעצראווש א טימ דיי רעכיוה א -- תודועפ-שולש

 טָאה רע סָאװ שינעמענוצ א - ןטסָאקליּפש םוחנ רענערט ןדנילב ןקינ

 יד ףיוא ענינאיּפ א ןגנָארט ןיילא טעוו רע זא ,טעווענ א ןיא ןעניוועג

 -ערט יד תעכ .קירטש טימ ןדנובענמורא ןעמ טָאה ןכאז עלא .סעצײלּפ

 ןוא ןעמאמ רעד טימ ךיא ןיב ,טנירקענ ךיז ןכָאה תולנע-לעב ןוא סרענ

 ןיא רעיוט םײב ןענאטשענ ,הוח ןוא הרש ,רעטסעווש ערעטלע עניימ

 .ףיוה

 ןדניבענמורא ןבָאה תולנע-ילעב ןוא סרענערט יד סָאוװ םעדכָאנ

 בוטש רעד ןופ םיורא טטוק ,הריד עצנאנ יד קידנקידיײלסיױוא ,ןכאז עלא

 טניוו ײנוּפאּפ רעד .ידור-ידור ןסעזענ זיא'ס וו ?נייטש ןטימ סאיזָא רעה

 ןופ עקלעדיוה רעד ףיוא ,ןעלנילפ עטײרּפשענסיױא טימ ,ןקָארשרעד ךיז

 םופ א ףיוא ףיוא סע טגנעה ןוא ?נייטש סָאד טמענ רענערט א .לנייטש

 -ראפ ייטש ךיא .ףיורא סיפ יד טימ ןדנובענוצ זיא סָאװ ,?קנעב א ןופ

 ,רעטסעווש ןוא ןעמאמ רעד ןבעל טנייװראפ ןוא קירעיורט ,טרעווילג

 רימ| טּפאכראפ ,זדלאה ןיא ךימ טקיטש סכעלדנעטשראפמוא סעּפע ןוא

 .טרָאװ א ןדערסיורא טנָאקענ טשינ בָאה ךיא .םעטָא םעד
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 .קעווא ךיוא ןענעז סרענערט יד ,טרָא ןופ טרירענ ןבָאה רענענעוו יד

 רעטסידיײלעגסיוא רעד ןופ ?סילש יד ן'החונמ רעביא טינ םאיזַא רעה

 .קירעיורט זיא סאיזא רעה .םאנ רעד וצ ריט יד טסילשראפ עכלעוו ,הריר

 ,טנייוראפ ךימ קידנעעז ,רימ וצ ךיז טרעטנענרעד .:ךימ טעזרעד רע

 .ךימ טשוק ןוא טנעה יד ףי

 ביל בָאה ךיא ךיוא .טשינ ןייו ךיא ,קוס .עלענניי ,טשינ ןייוו --

 .וד יװ טקנוּפ ,אנילָאראק רעטסעווש ןיימ טאהענ

 ,רָאטש ןצראווש ןֹופ לדנעב ןיילק א ךיא עז ,לקער ןייז ןופ ץאל ןפיוא

 ןרערט טימ לופ ןניוא עדייב ןּוא

 ,ןנער םענכירד םעד ןיא עילָאװאּפ ןרָאפענ ןענעז תולנע-ילעכ יד

 טָאה ?נייטש םָאד ,טנוװֶא םעד טכאמענ רעקירעיורט ךָאנ טָאה רעכלעוו

 -נעב ערעדנא יד יװ ,ןדנובענוצ .לקנעב םענופ סופ ןפיוא טעדיוהענ ךיז

 ,ןטסיופ יו ןזיווענסיוא ןבָאה יז .ףיורא סיפ יד טימ שיט רעד ןוא ךעלק

 יוזא זיא רעכלעוו ,למיה ןקידתונמחרמוא םעד ןנעק ףיוא ךיז ןכייה סָאװ

 אנילָאראק רעכעלקילנמוא רעד טימ ןעווענ קידמעראברעדמוא

 ךיז טימ קידנריפקעווא ,טרעטייורעד ךיז ןכָאה תולנע-ילעב יד

 -ענכיילנ סָאד ןטלאהעגנ רעווש טָאה רעכלעוו ,ידור-ידור טימ ?נייטש סָאד

 עטרילוקיטראמוא קידנעגנערבסיורא ,ןעלנילפ עטנפעעצ יד טימ טכיוו

 .ןעיירשענ

 ןענאטשעגנ ַאד ןענעז סָאװ עלא ןופ טננעזענ ךיז טָאה סאיזָא רעה

 רעטסעפ טנאה סעמאמ רעד ליפ ךיא .עטסָאבעלאב רעד ,ן'החונמ ןופ ןוא

 רעווש ןטלאה רעטסעווש יד .טרעטיצ יז ךיוא יו ליפ ךיא .רעניימ ןיא

 .ךיוא ךיא ,ןרערט ערעייז ןייא

 בוטש יּד ןעװעג זיא'ס וװ ,זיוה ןטירד םעד ןופ ,סנטייוורעד ןופ
 -אק אנילָאראק ,, ײנוּפָאּפ םעד ןעיירש ךיא רעה -- רעגנילק ונמָאד ןופ
 !"אנילָאר

 .ןייווענ א ןיא ןכָארבעגסױא בָאה ךיא
 -אק ,עמאמ !אנילָאראק םאדאמ יד ירור טפור סָאװראפ ,עמאמ --



 טָאה הרש !ןברָאטשעג זיא אנילָאראק ,ָאטשינ רעמ ךאד זיא אנילָאר

 בָאה ךיא ןוא .דרע רעד ןיא רכק א ןיא יז טניל טציא זא טנָאזענ רימ

 :ןײװענ ןסידנצכולש א ןיא ?וק קידרעטיצ א טימ ןגירשענ

 םָאװראפ !ןאנילָאראק ידור-ידור ךָאנ טפור סָאװראפ ,עמאמ --

 ?םָאװראפ ?עמאמ ,סָאװראפ !ךָאנ יז רע טפוד



 ןפור ןוא

 .ןפָאלשעגנייא

 ענפיוא

 ֹד *

 - ר
 ן=

 פ יצ ,הקוק יד ךי

 ,רעמיצ ןיא

 ומ י

 רימ וצ םיוק ןיב ךיא .ןרעװ

 ֿי

 טכא

 פ ןוא טכאנ ןטימ ןיא

 .רעט

 ןיא

 נכרש יד ?דנימ ןעזרעד

 .רעדניק יד ראפ רעמיצ

 ףיוא

 לול ט

 .ןפורפיוא כוט-?זמ יד ןופ ןוא

 רימ ןכלעו

 ת םעד

 .טרעהעג טשינ רענייק טָאה דניּק ןקָארש

 שער םענופ

 ו צרא
 ײ"

 ןופ

 ָאה ןייש רעסאלב ןייז ייב ןוא ?פמעל-טפאנ ךאווו

 ןטלפייו

= 
 ,ךיא *+-=

 יש קסעתמ ךיז גיא"יז ירו ;

 ראפ יא

 -י5*יי'רז'ר יז יא ןא ןו

 -ףָאלש א

 ןוטענ קסארט א טָאה ןוא - !בוט ?

 ענרעב
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 ..! בוט ?זמ !בוט ?זמ --

 -, א ךימ ןבָאה ןעיירשעגנ יד

 טכאמעג הנותח ןעמ טָאה ןהרש



 ןײא ןוא םעפָאס ײרד ןעװעגנ ןענעז רעמיצ-ףָאלש רעזדנוא ןיא

 רערעטלע ןיימ ,דוד ןפָאלשעג זיא ,עּפָאס רעד ףיוא ,רימ ןבעל -עלעניוו

 ףיוא .עלעדיי ,עלעגיוו ןיא ןוא -- ?רעדורב רענעלק ןיימ ,לסחנּפ ןוא רעדורב

 .יזוס ,ןניוא ענעּפָא טימ ,ליטש ןסעזענ זיא זדנוא ןבכעל עּפָאס רעד

 ,רעדניק יד ןשיװצ עטסנעש יד ךיוא ןוא ,הוח רעטסעווש ערעטלע יד

 ,"טייסנייש רעסאי יד ,ןעמָאנוצ א ןבענעג טָאה רעטבילעג ריא ןעמעוו

 יז וװ ,רעֶמיִצ רעזדנוא ןיא .,שינעלײא יא ןעמוסעננירא זיא

 שיט ןפיוא ,ןבמָאר ןופ ןעמרָאפ ןיא ךעקעל א ןטינשעצ טָאה

 רעד וצ ןרָאװעג טקורענוצ ,טײהנגעלענ רעד טימ ,טציא זיא סָאװ

 .עטילּפ

 גערפ !על'הוח ,םלוע רעסיורנ אזא זדנוא ײב זיא סָאװ ראפ --

 .ץאט א ףיוא ךעקעל ןפיוה א ןָא טנייל יז תעב יז ךיא

 ןפיוא ּפָאק םעד גייל -- דוסב יװ יז טגָאז -- הלכ א טרעוו הרש --

 ןוא ןניוא יד וצ ךאמ ,ונ .ליטש ןייז לָאז !ששש ...!ףָאלש ןוא ןשיק

 !סעדלאוועג ןייק טשינ ךאמ

 ןרעפטנעראפ ךיז ךיא וװרַּפ -- סעדלאווענ יד ךאמ ךיא טשינ --

 טָאה יז .ךיא טשינ ,לרעלעט א ןכָארבעצ טָאה ?דנימ םאדאמ יד ,יז --
 ?ריאמ !ןתח סהרש זיא רעװ ...שער ןצנאנ םעד טכאמעננָא

 ..םנרֶא םייח ,השמ טימ הלכ א טרעוו הרש !ריד ןעמ טגָאז ,גייווש --

 -יור רעד ןופ ןדיי עלא יװ .רעדורב סנרָא םייח טימ זא ןסייה ליוװ סָאד)

 םעד ךיוא טאהעג ,ןעמאנוצ םעד ץוחא ,ןעמ טָאה ,סאי ןופ קירב רעט

 .(ןרעטלע יד ןופ רעדָא רעדורב א ןופ ןעמָאנ

 ריאמ ,רע ןוא ןריאמ ביל ךָאד טָאה הרש ?ךעלגעמ סע זיא יוװ --

 .לוק ןימ טסיטשרעד ןייוועג סָאד ןוא סיוא ךיא יירש ,ןהרש ביל טָאה

 טמוק סע וװ ,רעמיצ םוצ טריפ סָאװ ריט יד טכאמעגוצ טָאה הוח

 .פאמסנקי סָאד ? רָאפ

 ןילא בָאה ךיא -- קידנעּפילכ ךיא יירש -- !סָאװראפ ,סָאװראפ}--

 יד רעביא טשוקעג יז טָאה רע יוזאיוו ,ןהרש ביל טָאה ריאמ יו ןעזעג

 יוזאיוו ...סמערָא ענייז ןיא טקירדענ יז טָאה רע יוזאיוו ,ךע לעקעב

 טימ הלכ ןײק טשינ יז טרעװ סָאװראפ .טשוקעג ךיוא םיא טָאה הרש

 ?ןריאמ
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 ףיוא סיוא ךיז טיירש -- !ןפָאלש ךיד .גייל ,לָאמא ןיוש גייווש --

 ןיא יז .ןנירשענ רימ ףיוא ןטלעז טָאה יז .טשינ לָאמנייק יו ,הוח רימ

 רעד טימ ןדנווושראפ יז זיא ךָאנרעד .ןייש יו ?יטש יוזא טקנופ ןעווענ

 .ריט יד ךיז ךָאנ קידנכאמוצ ,טנעה עריא ןיא סקעכענ ץאמ

 רער ףיוא ןניוצעגסיוא ךיז ךיא בָאה סמותשמ ןוא טכארכענפיוא

 ,ּפמָאל רעד .ןפָאלשניײא רעדיוו טוװרּפעג בָאה ןוא ןעלסחנּפ ןכעל ,עפָאס

 ,ריט רעד ןבעל ,טנאוו רעד ןיא ?גאנ א ףיוא ןעגנָאהעג טָאה סָאװ

 בָאה ךיא ןעוו ,ןפיירטש עסידנטכייל טימ ןניוא עניימ ןיא טניישענ טָאה

 ןניוא יד טנפעענ בָאה ךיא זא רעבָא .סעיוו יד ןשיוװצ טקוקעג םיא ףיוא

 ,ןרעזדנוא רעמיצ ןרעביא ןוטעג ץיילפ א דלימ ,ּפמָאל םענופ ןייש יד טָאה

 -עריי טימ ןוא -- ךעלרעדניק יד טימ ענערָאלעננָא ,סעּפָאס יירד יד טימ

 ןפָאלשענ קידלושמוא זיא סָאװ ,עלעניוו ןיא ,ןעק

 -סיֹורא םוצ ריטיד טָאה רעמיצ-רעדניק ,םענעפורענ יוזא ,רעזדנוא ןופ

 ןפָא ןעװענ זיא ריט יד ןעוו ,רָאדירָאק םעניילק א וצ םדוק טריפענ גנאנ

 סָאװ ,םירישכמ-ךיק ערעדנא ןוא ּפעט עטניײלעגפיונוצ ,ןעז ענ רימ ןבָאה

 ןיא רעטצנעפ ןבעל .רעטצנעפ ןפיוא טלעטשעגסיוא יוװ ןעוועג ןענעז

 -ראפ ףיוא ןרָאװענ טצונאב ךעלטנייוועג זיא סָאװ ,שיט א ןענאטשענ

 רעטומ ןיימ טָאה שיט םעד ףיוא :טייהננעלענ רעד טיול ,םינפוא ענעדיש

 -ענ טָאה יז ןעוו ,גייצנירנ סָאד ןוא שיילפ סָאד טיירגעגוצ ךעלטנייווענ

 -ניק ,זרנוא רעטומ יד געלפ שיט ןקיזָאד םעד םורא .ןסע סָאד טכאמ

 רערליּפעג ןוא שער אזא טכאמענ ןבָאה רימ ןוא ,ןצעז מורא ,ךעלרעד

 .ןליטשניא טנָאקעג טשינ זדנוא טָאה יז זא

 רעכלעוו ,ןדוד ןוא ןעל'סחנּפ טימ ,םייהא ןעמוס ןגעלפ רימ ןעוו

 -ושז ,,לוש רעשידיי רעד ןופ סאלק ןטשרע ןיא רעליש א ןעווענ ןיוש זיא

 -כאמשראפ ,עטרעגנוהעגסיוא -- סאג-ץאלאּפ רעד ןופ 2 רעמונ אעמינ

 ,ןרעדליּפ טימ ,שער א ןכאמ טימ טקיטעזעג םדוס ךיז רימ ןבָאה ,עט

 רימ ןענעז יוזא ,נייטש רעד ןופ ןרָאװענ לוצינ ןענעז סָאװ ?נייפ יװ

 ןימ א זדנוא ראפ ןעווענ ךיוא זיא סָאװ רדה םענופ ןדָאלעגנָא ןעמוקענ

 "נייטש
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 ליטש לָאמ א טימ זיא ,?ייצרעד ךיא ןכלעוו ןנעוו טנוװָא ןיא ,טציא !

 ןבעל ,טנָאזענ יו ,ןעווענ זיא סָאװ ,ןרעטלע יד ןופ רעמיצ ןיא ןרָאװעג

 רעבָא ,עליטש סָאד טרעהרעד ךיז טָאה טייקליטש רעד ןיא .ןרעזדנוא

 זיא סע זא טנעקרעד בָאה ךיא .ןעליכדרמ 'ר ןופ ?וק עקידנעגנילק ךָאד

 עניימ ןיא רעבָא ,םיאנת יד טנעײלעג טלָאמעד רע טָאה אמתסמ .לוק ןיז

 .הליפת עקירעיורט א סעּפע יו ןעגנולקעג סע טָאה ןרעיוא עשירעדניק

 -יּפש ןענעז ןניוא עקידנעלמירדנייא עניימ ןופ סעִיװ יד ןשיווצ ..-

 -ופ ןעמוקענ ןענעז סָאװ ,ןפיירטש-ןייש עניד ןעננורדעגניירא קידוועל

 ,ךעלעמאּפ ...ןגיוא עטכאמענוצ בלאה עניימ קידנטעלג ,ּפמָאל םענ

 -ּפָארא ןרעטש ןטנרָאז ראפ ,ןשירעדניק ןיימ רעביא ךיז טָאה ,ךעלעמאּפ

 -ענ טָאה ןוא ןפורענמוא טלאפאבכ .סָאװ ףָאלש רעד ,לּפענ א יוװ טזָאלעג

 עשירעדניק ןיא טלדנאווראפ ךיז ןכָאה סָאװ ,תובשחמ עניימ טעלג

 -ניק ערעזדנוא רעביא ךעלפעל-ןניוא יד ןלאפענ ןענעז עדימ ...תומנלח

 ..ןֿפָאלשעננײא ךָאד ףוס ?כ פוס ,ןענעז רימ ןוא ןניוא עשירעד

 2 הרש זדנוא טָאה ,ירפרעדניא ,םיאנת יד ךָאנ ,גָאט ןטייוצ םעד

 ,ןקעוופיוא דימת ךָאד געלפ יז .ךעלטנײװעג יװ ..,טקעװעגפיוא
 טימ עוואק לָאש יד זדנוא ןבענ ןוטנָא זדנוא נעלפ יז .ן עלםחנפ ןוא ךימ

 -גיק טימ ןסע ןוא טיורב סָאד ןעקנוטנייא געלפ ךיא רעכלעוו ןיא ,ךלימ

 ריא ןופ ןעמוקאב וצ ןעװענ הכוז ךיא ןיכ לָאמוצ ...טיטעּפא ןשירעד

 .עוואק רעד וצ ?נייב ןשירפ א ךיוא

 זדנוא טָאה יז ,הרש טפראדעג זדנוא טָאה ןזיײּפש זיולב טשינ רעבָא

 -וקוצנֶא ידכ ,אנילָאקינ ?כײט ןרעביא ןגָארטרעבירא טפראדעג ךיוא

 ,ענייז םירימלת יד ,רימ ןבָאה יוזא ... יוג,, אנח'ר ןופ רדח ןיא ןעמ

 טָאה ,הרות טנרעלעג זדנוא טָאה סָאװ ,רע .ןעמָאנוצ א ןבענעג םיא

 ןקיזָאד םעד טימ ...!יוג-אנח :ןעמָאנוצ אזא זדנוא ןופ ןדייל טזומענ

 -ראפמוא יד ןיא ,לארשי רבק וצ טריפעגנ ךיוא םיא ןעמ טָאה ןעמָאנוצ

 רעסאי ןפיוא ,טרָאד .המחלמ-טלעו רעטשרע רעד ןופ ןרָאי עכעלסעג
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 רענייז ןעמָאנוצ רעד רעכָא ,ור עקיביײא ןייז ןענופענ רע טָאה ןימלע תיב

 .ןורכז רעזדנוא ןיא גָאט ןקיטניה ןזיב ןבילבראפ זיא

 ןזיווענסיוא הרש טָאה ,םיאנת יד ךָאנ ףכית ,ירפ רעד ןיא ,טציא

 -אב יז ןוא טקוקענוצ ריא וצ ךיז בָאה ךיא .ךעלטנייווענ יו רענעש ?יפ

 ןּפיל עריא ףיוא .ערעדנא ןא רָאנ טציא זיא יז זא ךיז טכאד ,טרעדנווז

 ןפ עקנימש רעד ןופ ךעלטשער עד ךָאנ ןענעז ןסאב ןוא

 .ןיוו ןופ טכארבענ טָאה יז סָאװ ןעקנימש ענעי ןופ ,םיאנת עריא דובכל

 -יצ יד ןופ ריּפאּפ טיור טימ טקנימשעג טשינ ןיוש ךיז יז טָאה טציא

 ,רעבלעוועג םעד קילעז ייב טפיוקעג טָאה ןעמ סָאװ ,ךעלעטכאש-עירָאק

 בראפ 1 טימ ןסירבאפ ןלָאמענסיוא ןעוועג ןענעז'ס עכלעוו ףיוא

 א טימ ןבירשענפיוא ןעוועגנ זיא ,טנורנ ןעיולב ןפיוא ,ןביוא ןופ ןוא

 . ןיז ןוא קנארפ ךירנייה,; :טפירש רעשיפארגילאק רענייש ראברעדנווז

 ןיילק וצ ןעוװענ ךָאנ ןיב ךיא םנה ,ןרעדנווואב נעלפ ךיא סָאװ תויתוא

 ןענעז סָאד ?ייו ,ןענעילוצרעכיא יז תלוכיכ ןיז ןיוש לָאז ךיא זא

 .תויתוא עשינייטאל ןעוועג

 ןוא ןהרש וצ וצ ךימ קוק ךיא

 עש ןוא רעסעב טנייה זיא יז סָאוװ

 טנייווראפ ןענעז עריא

 ?ןגיוא ענד ןופ ןרערט ןעניר סָאװראפ ,הרש --

 ןכָארבעגסיױא טָאה ןוא סמערָא עריא ןיא ןעמונענ ךימ טָאה יז

 .ןעזענ טשינ לָאמ ןייק ךָאנ יז בָאה ךיא יװ יוזא ,ןייווענ א ןיא

 ךָאנ וטסנָאק םָאד - טרעלקרעד רימ יז טָאה - דניק א טסינ --

 .ןַיטשראפ טשינ

 יא סָאװ ,?סחנּפ

 .ןענייוו ןבייהוצנָא

 טקיטשרעד א טימ יז ךיא גערפ -- !הרש ,ייוו ךיד טוט סָאװ --

 1+ = וז ש

 4 ר. יש ןעוװעג טיירג ןיוש ךיוא זיא ,רימ ןבעל ןֿפעזע

 ןָאק סָאװ רעבָא -- עמאמ א יװ רימ וצ טדערעג ןוא הרש ?ּפעק ןרעביא
 .-- ךיא ןייו ראפרעד ,ץראה םָאד ייוו רעיײז ךימ טוט'פ ?ןנָאז ריד ךיא



 א טימ ןעמוקענניירא זיא רעטומ יד ןוא טנפעענ ךיז טָאה ריט יד

 לָאז עמאמ יר ידכ ,טיירדענסיוא ?ענש ךיז טָאה הרש .ץלָאה ?טניב

 -ןגיוא עריא ןופ ןרערט יד טשיװעגּפָא טָאה יז ןוא ,ןקרעמאב טשינ

 ךימ טריפענוצ ,ךיש יד רימ ןניוצענפיורא ,ןוטעגנָא לענש ךימ טָאה יז

 םָאר ןשאוועג זדנוא ןוא רעסאוו טימ ?סיש-שאוו רעד וצ ןעלסחנּפ ןוא

 םימ עוואק ןבענעג ,ןעלסחנּפ ןוא רימ ,זדנוא טָאה יז .טנעה יד ןוא םינּפ

 יז טָאה ךָאנרעד - ךעקעל ?קיטש א וצ ךיוא לָאמ סָאד רעבָא .ךלימ

 .ןײרא רדח ןיא טריפעג זדנוא

 -על ךעלסיטש םענעשעק עלופ טימ ןעננאנעגנ רימ ןענעז רדח ןיא

 םליײטעצ ייז בָאה ךיא .םיאנת יד ןופ ןבילבענרעביא ןענעז סָאװ ,ךעק

 הקספה רעד ןיא טליּפשעג ךיז ןבָאה רימ עכלעוו טימ ,גראווניילק ןראפ

 עםיורגנ סָאד ןבכעגענ טשינ רימ ןבָאה ןאנח 'ר ןוא סעיצקעל יד ןשיווצ

 םיא ןבָאה רימ ,זדנוא טימ טסישעג םיא טָאה'מ סָאװ ,ךעקעל קיטש

 -פיוא ןיילא ןבָאה רימ ... ?ךעקעל ןבעג ךָאנ םיא רימ ןלָאז .טאהעג טנייפ

 .ערעזדנוא םירבח יד טימ ךעקעל םעד ןסענעג

 גינרעלעג רימ ןֵּבֶאה ,שיט ןבעל ,קנאב רעננאל רעד ףיוא קידנציז

 ריא ..?םינ ,תיב ,ףלא :רודיפ םענופ תויתוא עסיורג יד ןענעקרעד

 -עג טלא ךיוא זיא ?סחנּפ .תויתוא יד טנרעלעגסיוא ךינ ץנאג ךיז בָאה

 ןבָאה יוזא ... רדח ןיא ןענרעל ןביוהעגנָא טָאה רע ןעוו ,רָאי יירד ןעוו

 ,רעכאווש רערעדנא רעד ,רעסעב רענייא .רודיס ןיא ןענעיײל טנרעלענ רימ

 םקירנעעג ןבָאה רימ ןעו .דמלמ םענופ קילב ןגנערטש םעד רעטנוא

 .רודיס םענופ לטעלב עקיּפעלק סָאד טשוקעג רימ ןבָאה ,ןענעייל .סָאד

 םירימלת עניילק יד ןופ ןרערט יד ןופ טכייפ ןעוועג סע זיא לָאמ טפ

 יז ןעװו ,קאסוטס א ,שטאּפ א טימ ןבירטעגרעטנוא טָאה ןעמ עכלעוו

 עסילייה יד ,ןייז וצ ףראדאב'ס יװ ,ןענעיײלרעכביא טנָאקעג טשינ ןבָאה

 ... רודיס םענופ רעטרעוו

 א -- ןרעדנא ןּכָאנ דימלת ןייא ,יר רעד ךָאנ ,ייבראפ זיא יוזא

 ... רעטייווצ רעד טמוק'ס ןוא -- רודיס םעד ןוטעג שוק
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 ןעננאגענוצ טשינ ןענרעל סָאד זיא ,לסחנפ ר ןיימ טימ

 -פיוא סָאװ רָאנ ,רעכאווש א ,רעקינײלק א ןעוועג זיא רע .קיטאלנ רָאנ

 םיא טָאה סָאװ --רעכיפ-סופיט -- קנערק רערעוװוש א ןופ ןענאטשענ

 ןײא ןַײק ןעװענ טשינ זיא ,בנא .םישדח עצנאנ טעב םּוצ ןדנובענו

 ןוא .טכאמעגכרוד ןכאה טשינ לָאז רע סָאו ,טייהקנארק עקידנקעטשנַא

 זא יוזא .דנאטשוצ- טנוזענ ןייז ףיוא ןרוּפש ןזָאל טזומענ טָאה סָאד

 תויתוא יד םנה .קידלניופ יוזא ןעננאגעגוצ טשינ םיא ייב זיא ןענרעל סָאד

 -ייב א טימ ןזיוװעגנָא יז טָאה יבר רעד סָאװ ,עסיורג גונענ ןעווענ ןענעז

 ןוא ןעזרעד טשינ יוװ ייז ,?סחנפ ,רע טָאה ךָאד רעבָא -- ?טייט םענרענ

 ...ןטראוורעד וצ םיא ןופ ןעווענ זיא סע יװ טגנָאזענסיורא טשינ יז

 לסחנּפ סָאװ ,ךעבענ ,זיירג ןדעי ראפ .קסָאילּפ :ןרעה ןעמ טגעלפ טלָאמעד

 .שטאּפ ןקידרעײפ א טננאלרעד יבר רעד םיא טָאה ,טכאמענ טָאה

 םעד טגָאזעגכָאנ ,ןרערט ןופ טקיטשרעד ,קידנעּפילכ טָאה ?סחנּפ

 רעדיוו ךיז טָאה ,זיירנ א טכאמענ רעדיוװ טָאה רע רָאנ יוװ רעבָא ,ןיבד

 .שטאּפ א ןעמוקעג זיא רעדיוו ,קסָאילּפ :טרעהרעד

 רימ טזייוו - ןעלסחנּפ טנָאלש יבר רעד קראטש יוװ עז ,השמ --

 .םירבח-?ליּפש עניימ ןופ רענייא

 ,?רעדירב ןיילק ןיימ ןופ ןרערט יד ןופ טרירענ ןוא טכארבענפיוא

 שזארוק טכאמענ רימ ךיא בָאה ,תוירזכא םדמלמ םענופ טנרעצרעד

 בָאה ,רעטלע רענעי ןיא ןבָאה טנָאקענ בָאה ךיא סָאװ טומ ןטימ ןוא

 עננאנענוצ ןיב ןוא םירכח-ליּפש עניימ ןשיווצ ןופ ןסירענסיורא ךיז ךיא

 ,ןעזענ סָאד ןבכָאה עכלעוו רעדניק עלא .אנח ןיבר םוצ תוזע ?סיבא טימ

 ענעפָא טימ ,טלעטשענפיוא ךיז ןכָאה ,ןליּפש סָאד ןסירענרעביא ןּבָאה

 ָאד טעװ סָאװ ,ריניינ טימ טראווענ ןבכָאה ,ןניוא עטלארּפעצ ןוא רעליימ

 .ןעשענ

 נָאלש טשינ ןעמ רָאט ןעלסחנּפ זא טנָאזענ טָאה עמאמ יד ,יבר --

 עוועג זיא רע -- לוק ןיימ טימ טשינ יו ,יבר םעד טנָאז ענ ךיא ּבָאה --

 עמאמ יד טָאה ,ןנָאלש לָאמ ןייא ךָאנ םיא טעוו ריא ביוא ... קנארק רעווש

 ...רדח ןיא ןקיש טשינ רעמ םיא יז טעװ ,טנָאזענ

 ן עלסחנפ ןוטענ פעלש א ךיא כָאה ,טנָאזענַּפָא סָאד בָאה ךיא יו

 א יו ןענורעג ןענעז סָאו ןרערט ענייז טשיוװעגנַּפָא בָאה ,טרָא ןייז ןופ



 ,טעלגעג ,טזדלאהעג םיא בָאה - ?דמעה םענופ ?לברא ןיײמ טימ ,לכייט

 ןבָאה סָאװ ,ךעלנניי יד וצ טכארכעג םיא ןוא ןליטשוצנייא םיא ידכ

 םרעגייטשראפ ייז ןענעז ,טנעמָאמ םעד ןיא ,טציא רעֶבָא .טליּפשעג ךיז

 .השעמ אזא ןוטּפָא טנָאקעג בָאה ךיא סָאװ טשודיחעג ךיז ,ןרָאװעג

 ,טלָאמער ןופ ץנעוורעטניא ןיימ טָאה ,ךיז ןָאמרעד ךיא ?פיוו ףיוא

 ,המשנ רעשירעדניק א ןופ טלָאװער ליפ יוזא ןזיוועגסיורא בָאה ךיא ןעוו

 .ןעלסחנּפ וצ טרירענוצ טשינ רעמ ךיז טָאה דמלמ רעד זא ,ןעוועג םרוג

 -יילק עניימ ןופ ןגיוא יד ןיא ןביוהרעד ךימ טָאה סָאד זא ךיז טייטשראפ

 .ןגעלָאק עקנינ

 םעד םורא טצעזענסיוא ןסעזענ ןענעז רימ .טנוװַא רעקידרעטניוו א

 -ענ ןכעלטנייװענ ןטימ ,ערעסערנ ןוא ערענעלק ,ךעלרעדניק טכא ,שיט

 יר עכלעוו ,תובהלתה רעשירעדניק ןופ ךיז טרעקאלפעצ סָאװ רעדליּפ

 אזא ןכאמ וצ טשינ יז ןרסומ ןוא ןליטשוצנייא גנערטש ןוװרּפ ןרעטלע

 --רָאנ טלָאװ'ס ךיילנ ,טרעדליּפ נראווניילק סָאד ,טסיזמוא רעבָא .שער

 -?יּפעג עשירעדניק םָאד ?ייוו . ,דייררסומ סנרעטלע יד טרעהענ טשינ

 ...שיט ןפיוא םוצמיצכ ןעוועגנ זיא סָאװ ןסע סָאד טצנאנרעד טָאה רעד

 רעד ןופ טלעטשענפיונוצ ןעוװעג זיא וינעמ,, רעכעלטנכעוו רעד

 -רעביא ,ךָאװ ךָאנ ךָאװ ךיז טָאה סָאװ ,םארנָארּפ ןטמיטשאב א טיול ,רעטומ

 רעדָא ,קיטשרענָאד ןוא קיטנַָאמ ןדעי .לגער רעגנערטש א טימ טרזחעג

 ,םילכאמ עסיבלעז יד טכָאקעג יז טָאה ,ךָאוו רעד ןופ גָאט ןרעדנא ןא

 א ,שילפ-לעסָאר א נאטימ וצ ןבכעגענ זדנוא יז טָאה קיטיירפ רָאנ

 ןיא טפיוקענ טָאה רעטומ יד סָאו ,ביורד ןופ ,סָאס א טימ שאלוג ןימ

 יד ,ןעמָאנוצ םעד ןגנָארטעג טָאה סָאװ ,לרעּפ םאדאמ רעד יב ,קראמ

 קיטיירפ -.. גיוא ןייא ףיוא דנילב ןעוועג תמאב זיא יז ?ייוו , עדנילב

 רעביא ,ןייוו ,שיפ טאהעג הדועס רעקידתבש רעד וצ רימ ןבָאה טכאנ וצ

 -רעד .םימש-תארי סיורג טימ שודיק טכאמעג טָאה רעטאפ רעד ןכלעוו

 םעד ?לצעג ײב ןטכָאשעג ,ףוע ןא ןופ ,ךיוי יד ןסעגעג ןעמ טָאה ךָאנ
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 טשינ

 "יפ ןיז טָאה'ס

 ןגירשעג טָאה

 ,רעמיצ

 * וש ןיימ ןטערטניירא

 א טרעהרעד לָאמ א טימ

 !לע

 פ יירש עג י

 םע ןנעלפ רימ ןכלעוו ןיא

 ָאד זו

 ַײרשענ

 = וד

 ו רעד ןופ טר

 זיא

 ו ,ךעלעסיש י

 טרָאד זיא ס

 זש

5 
 שע :

 ןעו
 .טאטשרא

 .ןג

 וטסלָאז רעמ ,טפי
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 .ןלייצר 4 ןביוהעננָא

 צ קיטיירּ ןופ קיד

 קעב

 .* *י
 ָאה ,םטכא 4 !

 עוענ ענייז ןוא רעטאכ רע



 -עּפש טשרע .טסווועג טשינ טלָאמעד ךיא בָאה ןעשענ זיא'ס סָאװ

 -רָאפ תמאב טלָאמעד זיא'ס סָאװ ןרָאװענ ראווענ ךיא ןיב ןרָאי טימ רעט

 .טאטשראוו סרעטאפ ןיימ ןיא ןעמוקענ

5 

 :יוזא ןעוועג זיא השעמ יד

 ביל טָאה רע זא טנָאמרעד רעירפ בָאה ךיא ןכלעוו ןנעוו ,ריאמ

 קיצנאווצ ןוא ןייא זיא רע ןעוו ,רעטילימ םוצ קעווא זיא ,ןהרש טאהענ

 .ןרָאװענ טלא רָאי

 -ייס טָאה הרש ןוא רעטילימ םייב ןעוועג זיא ריאמ ןעוו טייצ רעד ןיא

 ןבָאה ייז סָאװ ןוטענ ןרעטלע עניימ ןבָאה ,םיא ףיוא טראווענ ייס יו

 .םומ ריא ןופ ןהרש ןליײהוצסיוא ידכ ,טנָאקעג רָאנ

 ךיא יו יוזא ,?דיימ ןייש רעייז א ןעווענ עקאט זיא הרש ,ריא טעז

 קיטיצ ןעוװעג ןיוש יז זיא רָאי ןצכא עריא יב .טנָאמרעד ןיוש בָאה

 ,עזסיוא ןקידנצייר א טימ טייקנייש א שממ ,טלסיווטנא ךעלרעּפרעק ןוא

 טניז :םומ א טאהעג רעכָא טָאה יז .הַּפוחל יואר טכאמענ יז טָאה סָאװ

 א ןיא טלפענראפ ,עקניל סָאד ,ניוא ןא טאהענ יז טָאה טייהדניק ריא

 טלָאמעד ךָאנ ןיב ךיא םנה .ןעלזָאמ ןופ ןבכילבענ ריא זיא סָאװ ,?סייוז

 ןנילעג ןבָאה ןרעטלע עניימ זא טסווורעד ךיז ךיא כָאה ןעווענ דניק א

 ןײמ ןופ דניק-רעטסעוושענ א ,רעכאמ-עזדנירב םעד קיזייא ייב טלענ

 רעד ןופ טָאטש-טּפיוה יד ,ןיוו ןייק ןהרש טקישענ טָאה ןעמ ןוא רעטומ

 ריא ןופ ןלײהסיוא טרָאד ךיז לָאז יז ידכ ,עירעּפמיא רעשיכיירטסע

 .םומ

 ןיא רָאנ טשינ ,ןײלא ,לדײמ גנוי אזא קעווא ןעמ טקיש יוזאיוו

 הבושת א ןבעג וצ ידכ ?הנידמ רערעדנא ןא ןיא ךיוא רָאנ ,טָאטש אזא

 ,סייררעביא םעניילק א ןכאמ ךיא ףראד ,הלאש רעטכערעגנ רעד טָא ףיוא

 -ורב ןטסטלע ןיימ ,רערורב ןיימ ןנעוו רעטרעוו עכעלטע ן?יײצרעד ןוא

 ,ןרעוו רָאװעג ןעמ טעװ ,םורא יוזא .ןרעזדנוא רוככ םעד ,ןימיננ ,רעד

 ,ןיירא טלעוו רעד ןיא יוזא םתפ ןרָאּפעג טשינ הרש זיא ,ךעלטננייא זא

 רענעי ןיא טניוווענ טָאה רעכלעוו ,ןימינב ,רערורב ןיימ ,םיא וצ רָאנ

 .ןיוו ןיא טייצ
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 -עג טָאה רע תעכ ,רעירפ סעּפע ןיוו ןייק ןעמוקעננָא זיא ןימינב

 -ראזאק סָאד ןטלאהסיוא טנָאקענ טשינ טָאה ןוא רעטילימ םייב טניד

 ןנָארטוצרעבירא רעווש ןעוועג א ךָאד זיא דיי א ראפ .ןבעל-עמ

 טכאמעג נָאט םעניש א ןיא רע טָאה .טאדלָאס א ןופ ןעננוקינייּפ יד

 עטלָאצאב ןופ ףליה רעד טימ ,ץענערג יד ץראווש קידנפיולרעבירא ,הטילּפ

 עד וצ טרעהעג ,טלָאמעד ,טָאה סָאװ ,עניוװָאקוכ ןייק ,ןטסידנאבארטנָאק

 -גו-ענ ייר א אט רע זיא םורא יוזא .עירעּפמיא רעשירעגנוא-שיכיירטפע

 הנותח ךיוא טרָאד ןוא טצעז אב ךיז טָאה רע ווו ,ןיוו ןייק ןעמוקעגנָא ןעוועד

 ךיז ,לבעמ טכאמענ ןוא א טעבראעג טרָאד טָאה רע .טאהענ

 הכאלמ עקיזָאד יד .טנדרָאעננײא טונ ךיז ןוא טעכראעגפיורא יוזא

 ןיא ןעװעג זיא רעכלעוו ,רעטאפ ןיימ ןופ טנרעלעגסיוא ךיז רע טָאה
 רעד ייב זא ןענַאמרעד וצ נונעג זיא'ס .רעלטסניק א שממ ,ךאפ םעד

 ןרָאפעג זיא רע ןיהוװו ,1900 רָאי ןיא ,זיראפ ןופ גנולעטשסיוא-טלעוז

 -אנ רעטסיימרעגריב רעסאי ןקיטלָאמעד םענופ טקישענ ,ןטסעמראפ ךיז

 עי ,עשז ָארטס טקעפערּפ םענופ ןֹוא ,ענ

 ָאפ רעד טָאה ננוללעטשסיוא רענעי יב םִא

 .ןעמָאנ ןײז טצירקענסיוא ןעוװעגנ זיא'ס ןכלעוו ףיוא ,לאדעמ םענעז

 -טסניק טָאה רע סָאװ ,ץנעדערק א ראפ ןעמוקאב ?אדעמ םעד טָאה רע

 א ןעװעגזיא רע זא ןכיירטשרעטנוא זומ ךיא ,ָאי .טצינשענסיוא שירעק

 טֶא רעביא טעבראעג ?יפיוזא טָאה רע .יירעצינש-ץלאה ןיא החמומ

 -ענרעביא רעדיוו ןוא טכאמעגרעביא ץלא טָאה רע ,קרעוו-טסנוק םעד

 -נא ךיוא טָאה'ס זא הייאר אהו -- ןדירפוצ ןעוועג זיא רע זיב ,טכאמ

 .ןלעפענ ערעד

 -רעביא ןענעז ,גנוריזילאער רענעטלעז רעד ךָאנ זא קנעדעג ךיא

 -עקעט יי ,ןליּפש וצ ךיז ,?רעדירב ןיימ ןוא רימ ראפ ,ןבילבענ

 רע ןוא רעטאפ םעד ןלעפעג טשינ ןבָאה עכלעוו ,ךעלמיכאלמ יו ,ךעל
 א ןעווענ סָאד זיא זדנוא ראפ רעבָא ,טכאמעגרעביא יינסאדנופ ייז טָאה

 .האיצמ ענייר

 .הכאלמ ןײזןיא רעלטסניקס א ןעווענ זיא רעניימ רעטאפ רעד ,ָאי

 נעלפ עמאמ יד .ןראיָאב עשיוואדלָאמ יד ןופ רעילָאטס רעד ןעווענ זיא רע
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 ןצנאנ א ןופרעד ןכאמ טנעלפ יז ,ןעמיראב קיניײו טשינ םעד טימ ךיז

 ,הכאלמ-לעב א יוװ רעמ טשינ קי זיא רעריא ןאמ רעד םנה .סוחי

 .רעילָאטס רעטושּפ ןַײק טשינ , רעװ יבא ,,ןעוװעג טשינ רעכָא רע זיא

 אזוק טימעסיטנא רעטנאקאב רעד וליפא זא טמיראב דימת ךיז טָאה יז

 ךָאנ .רעטאפ ןיימ יב לבעמ ןלעטשאב טזָאלעג ךיוא ךיז טָאה ,אפונ רע

 ?עיצעּפס זיא ,עניוװָאקוב רעד ןופ ,רָאדנָאלפ עד רעלאוואק רעד ,רעמ

 .רעטאפ ןַײײמ ייב ?בעמ ןלעטשאב וצ ידכ ,סאי ןייק ןעמוקענּפָארא

 ןעווענ הכוז טָאה רעכלעוו ,ןימינב רעדורב ןיימ סָאו שודיח א זיא

 ?טייל א ןרעוו ןוא ןטעבראפיורא ןטרָאד ךיז לָאז ,ןיוו ןיא ןצעזאכ ךיז

 ןעוװענ זיא רעטאפ ןימ יוװ רעלטסניק אזא ןופ דימלת א ןעוועג זיא רע

 ךעלנעמראפ לסיבא ןרעוו ןוא ןטעבראפיורא טנָאקענ ךיוא ךיז רע טָאה

 .ןיװ ןיא טרָאד

+ 

 ,סערדא ןא טאהעג רימ ןבָאה ןיוו ןיא זא ,ןיוש טסייוו ןעמ ןעוו ,טציא

 סיורא טקיש ןעמ זא ,ןענימינב וצ ,םיא וצ ןכירשעג ןרעטלע יד ןבָאה

 ןקניל םענופ םומ ריא ןליײהסיוא טרָאד ךיז לָאז יז ידכ .ןיוו ןייק ןהרש

 .גיוא

 רָאנ ,ןניוא ענייש ייוצ טימ טרעסעגמוא הרש ךיז טָאה ןיוו ןופ יי

 ןרעזעלג א ןעוועג זיא עקניל סָאד סָאװ ,דיישרעטנוא םעניילק א טימ

 ...גיוא

 טָאה'ס רעוװ ןוא ,סנטייוו רעד ןופ ?ייוו ,ךעלקילג ןעוועג רעבָא זיא הרש

 -ֹוצ יז ןבָאה יוזא - טקרעמאב טשינ סע טָאה ,טסווועג טשינ םעד ןופ

 .ןטסילאיצעּפס רעניוו יד טכאמעג טכער

 זיב שינעקנעב טימ טראוועג ןוא עכעלקילנ א ןעוועג הרש זיא ןכב

 -ָארָאד ןטנציירד ןיא ,טסניד-רעטילימ םעד ןקידנע טעו ריאמ ריא

 -עלּפ ןופ ןטכאלש עשירָאטסיה יד ןיא ביול טימ לופ , טנעמיגער-ץנאב

 .1877 רָאי ןופ המחלמ-סטייקיגנעהּפָאמוא רעד ןיא ,אציווירג ןוא אנוו

 ןזיווענסיורא טָאה'ס ווו .טנעמיגער-עירעלאוואק עטעביז סָאד יוװ יוזא
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 לע ךיא ןכלעוו ןנעוו ,רעריפז ייא רעד לוולעוו ,עדייז ןיײמ טייקשידלעה

 .טייהננעלעג רערעדנא ןא יב ן?ייצרער

 ,ךעלריילק ענייש טאהעגנ יז טָאה ןיוו ןופ ןעמוק ענקירוצ זיא ? רשש ןעוו

 אראפ סָאוו םימ ... ךיּפאּפ-עירָאקיצ טיור ןַײק ןצונאב טפראדענ טשינ

 זיא סָאװ ,לרעדיוג ןייש ריא ןעגנערבוצסיורא ןענאטשראפ יז טָאה ןח

 ילנמוא ןײז טָאה קילג םעדעי רעבָא .ָאי

 יוויוזא .קילג ןײק טכארבעג טשינ טייקנייש ריא טָאה ןהרש .--

 ןעשטוקרעד ןביוהעגנא ןבָאה ,ןעוװעג יז זיא ןײש ,ןעװעג יז זיא גנוי
 .ןריטיד טנפעעג טיירב טָאה רעטומ יד ןעמעוו ,סעטנכדש ןוא םינכרש יד

 ןרעיילשראפ יז לָאז עטנכדש יד לדנימ זא ןבעגעגנייא ךיז טָאה יוזא

 ,רוחב רענײש א ןעוועג זיא רע ,תמא .רעדורב סנרָא םייח ,ןהשמ טימ

: 
 צ ךוזאב וצ ןעמוק

 .גראווסיז ןעגנערב רע געלפ רימ ךיוא רעבָא ,תונתמ דימת

 געלפ רע ,עלעצנָאװ ץראווש א טימ ,רעניורב ,רעכיוה א ,רענטלאטש א

}= 
. 
 וי 2

 יי
 -+* += וו יז =ז -1 א וע =ז א. : =! ש וו - =: 4. יו 4 4. -!

 ,ןרערט סהרש ןגעוו ןענָאמרעד וצ קירעכיא זיא סע זא ,ךיז טייטשרא

 ריא ןופ טפאשבכיל ריא ,ךיז ןיא טקיטשרעד ימ סיורנ טימ טָאה יז תעב

 .לצרעה ננוי

 א ףיוא ,טסניד-רעטילימ םענופ ןעמוקענ הייהא זיא ריאמ ןעו

 זא ,דניירפ ענייז ןופ טסווורעד דלאב ךיז רע טָאה ,ביולרוא םענייקק

 וא טכארטענ ךס ןייק טשינ טָאה רע ...טימ ןרָאװעג הלכ א זיא הרש

 עקאט זיא'ס יצ גע א וצ ידכ ,טאטשראוו םוצ ןפיול טזָאלענ ךיז

 -טבילראפ ןייז ?ייוו ,ןביילג טלָאװעג טשינ ךיז טָאה םיא סָאװ סָאד ,תמא

 ראפ יוװ טרז רעבי טָאה רע ,ןייז גישמ טנָאקעג טשינ סע טָאה טייק
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 -ענפיוא ןא ןפָאלעג ןוא ןייז טשינ ןאק סע ,ךעלנעמ טשינ זיא סע ,, ךיז

 ..ןעניז ןופ יו רעטכארב

 טָאה ,יולכאב לבייט םענופ קירב רעד רעביא קידנעינ ,נעװ ןפיוא

 .טננעזענ ריא ןופ ךיז טָאה רע ןעוו ,ןטנעמָאמ יד טבעלענרעביא רע

 . םוצ קעווא זיא רע רעדיײא ,טזדלאהעג םיא הרש טָאה ךיז ןדיישעצ םייב

 ,ןטראוו ריר ףיוא לעװ ךיא ,, :טגָאזעגוצ םיא יז טָאה טלָאמעד .רעטילימ

 טימ טסיב וד ,הרש ,, :טגָאזעג טלָאמעד ריא טָאה רע .../ !רעניימ רעביל

 ךיז ןכָאה ןעקנאדעג יד טא ...!ןוז ןיימ וטסיב רימ ייב רעבָא ,םומ א

 .ּפָאק ןיא טלכמָאבעג טציא םיא

 טימ ,ראורבעפ שדוח ןופ גָאט-רעטניוו רעטלאק א !.ןעװעג זיא'ס

 -ידמערוטש טימ רעיינייבראפ יד טישענּפָא ןבָאה עכלעוו ,טניוו ןוא יינש

 -ענ ךיז טָאה סָאװ ,זיוה-ןרעטלע םענופ געװו ןפיוא .םנקָאלפיײנש עק

 רעד ןופ ךעלזייה עניילק יד ןופ - ?ימ סרעּפעלק טימ תונכש ןיא ןענופ

 ,יולכאב ?כייט םענופ טנעָאנ ןיוש ,ןעמוקענ זיא רע ווו ןופ טפאשמערַא

 ןבָאה ןקָאלפ-יינש יד ןוא ןזָאלכענ רעקראטש ךָאנ עכורעוואז יד טָאה

 -תמנע םעד ןופ ןגָאלשרעד .ןגיוא יד טלעטשראפ ןוא םינּפ ןייז טשטאּפעג

 קידנפמעס ןפָאלענ זיא רע .טליפענ ןוא ןעזענ טשינ רָאנ רע טָאה ,שפנ

 יולכאכ רעביא קירב רעד ףיוא זיא סָאװ עכורעוואז רעסיורג רעד טימ

 ,רעיינייב יד ןיא ןסיוטשעגנָא ךיז טָאה ןוא ,ןעוװעג רעשימרוטש ךָאנ

 .ןליפא סע קידנקרעמאב טשינ

 רע טָאה טנוװא ןטונ א, טגָאזענ םיא טָאה סָאװ רעייגייבראפ א

 זיא רע ןעו ןעװעג רע זיא ןגָאלשרעד יוזא ,טרעפטנעעג טשינ וליפא

 ןופ ןבירטעג ,ןפָאלעג זיא רע .רעטבילעג ןייז ןופ זיוה םעד וצ ןפָאלעג

 -נוטראפ טָאה סָאװ העידי רעכעלרעדיוש רעד ןופ ןוא עביל רעסייה רעד

 .הבשחמ ןייז טלס

 רעד סָאװ ,ןקָאלּפ-יינש יד ןבָאה טגָאיעג טָאה רע רעקראטש סָאװ

 -ראפ טימ יוזא ןוא ןגיוא ענייז ןכָאטשעג רעמ ךָאנ ,ןגָארטעג טָאה טניוו

 -לעוװו נעװו םעד ףיוא שינרעטצניפ יד ןטלאּפשעג רע טָאה ןגיוא עטכאמ

 ךיז רע טָאה סעגר יד ןיא ...דנאנאכָאנ ןרָאי ןכאמכרוד געלפ רע ןכ

 .לנילפ רָאֿפ א ןשטניווענ
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 ,לטנאט-רעטניוו ןטימ ,רידנומ ןטיינשראפ ןשירעטילימ ןזיא יוזא

 ןיא סע יצ ןרעװ וצ רָאװענ ידכ ,טאטשראוו םוצ ןעמוקעגנָא רע זיא

 .ענייז טשינ ןיוש זיא הרש זא ,תמא

 -נוא ןיא טעבראעג טָאה רעכלעוו ,דניק-רעטסעוושעג רעזדנוא םהרבא

 טשינ טָאה רע .ליומ יירפ וצ א ?סיבא טאהענ טָאה ,טאטשראוו רעזר

 .טשינ ןעו ןוא ןענמכח ךיז געמ ןעמ ןעװ טסוווענ דימת

 ןנָאז וצ ןוא ליומ סָאד ןענעפע וצ טאהעג טייצ ןייק טשינ טָאה ריאמ

 א ןנַארטעגננעקא םהרבא ןיוש םיא טָאה !טנװַא ןטונ א,

 א ויא הרש !בוט לזמ , :הרושכ יד טנָאזעננָא םיא ןוא . בוט-לזמ,

 "!ןרָאװענ הלכ

 -םיורא וליפא טנָאקענ טשינ ןוא ןרָאװענ טמוטשראפ זיא ריאמ

 .טרָאװ א ןדער

 ביל תמאב ךיד טָאה הרש זא ,ריאמ ,טנַײמעג וטפאה סָאװ --

 -גייווש סָאװ -- ןדנווו יד ףיוא ץלאז טישעג םהרבא םיא טָאה ?טאהענ

 ןיא זא ןעזענ טָאה רע ןעוו ,טציירענ רעטייוו םהרבא םיא טָאה -- ?וטפ

 ןדערוצסיורא דנאטשמיא טשינ זיא רע זא ןוא הזנור יד טכָאק ןריאמ

 ... טרָאװ א

 ריאמ , ןעמָאנוצ םעד ןבעגענ ריד ןעמ טָאה טסיזמוא טשינ --

 םיא טלָאװ גנוצ יד ךיילנ ,טציירעג םיא םהרבא טָאה -- .רעטרנּפעג רעד
 ןעוו ,טציא ,ןעמענ ךיד לָאז הרש זא ,טלָאװעג וטסאה סָאװ -- ןסיבענ

 ןייש יוזא יז ןבָאה ןרָאסעּפָארּפ יד ווו ,ןיוו ןופ טרעקענמוא ךיז טָאה יז

 ךָאנ וטסיב טלָאמעד ,םומ א טאהעג טָאה יז ןעוו רעירפ ... ?טכאמענ

 טא ןוא ,ןסקאווענ סעיצנעטערּפ עריא ןענעז טציא רעכָא ,ןעוועגנ טונ

 -.. ריר טימ ןגָאלשעג הרּפכ ,טייהנגעלעג רעטשרע רעד ייב עקאט יז טָאה

 ,רימ גָאז ,רָאנ ...ןעמוקענ טשינ רעהא רעמ ןיוש טלָאװ ,טרָא {ייד ףיוא ךיא

 ןייר ,ןנָארט וצ טכארבענ רעהא ךיד טָאה חור רעכלעוו ,ךיד טעב ךיא

 ?תושּפיט

 ןנירשעצ ריאמ ךיז טָאה -- רענייא טשינרָאנ וד ,קסיּפ םעד טלאה --

 !טעננאב םעד ןיירא ריד ןיא ךעטש ךיא רעדָא גייווש --
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 םיא םההבא טָאה = !טשינ ארומ ןייק ךיא בָאה רניּפ א .ראפ --

 .ןניוא יד ןיא טכאלעג

 -רעד א ןעגנורּפשעגפיוא ריאמ זיא -- !ארומ ןייק טשינ טסָאה --

 -בא זא ,טענגאב םעד עצײלּפ רעד ןיא ןכָאטשעגניײרא םיא ןוא רעטנרָאצ

 םעד טנאה רעד ןיא ןעמענ וצ טאהעג טייצ ןייק טשינ וליפא טָאה םהד

 .רעּפשאר
 ןבירטראפ ,ריאמ רעבָא -- ןעיירשעג ,דלאוועג א ןוטעג ךיז יי יי = = יו = ִײ

 -ייוו ןייז טימ ןפָאלטנא זיא רע .טייצ יד ןעוועגסיוא זיא ,רעטאפ ןיימ ןופ

 ןקיטולכ ןקיזָאד םעד טניוװעגײב טָאה עכלעוו הרש .ץראה ןיא קיט

 ןפָאלענפיורא ןיא ,רעמיצ ןרעדנא ןיא ןפָאלעננײרא זיא טקילפנָאק

 -ייא ןיא ןפורענ טָאה ןעמ עכלעוו ,עטנכש רעזדנוא ,עקרעשוקא יד

 זא טרעלקרעד טָאה יז .דנווו סמהרכא טרישזאדנאכראפ טָאה ,שינעל

 טולב סָאד טשינ םיא טמוק'ס ביוא .דנווו יד א טשינ זיא םע

 רעד וצ זיכ ןעננאנרעד טשינ זיא ךָאטש רעד זא ןמיס א זיא ?יומ ןכרוד

 טָאה יז .רעטקָאד א ןפור לָאז ןעמ קיטיונ טשינ זיא סע זא יוזא ,גנול

 .םיוא םיא יז טלייה ייווצ-ךָאװ א ןיא זא טרעכיזראפ

 זא םערעטניא ןיק טאהענ טשינ ןכָאה ןרעטלע עניימ ךיוא רעבָא

 טשינ ןעמ טָאה םעד המחמ ,ןסיורד ןיא ןרעוו טנאקאב לָאז ?אדנאקס רע

 . יײצילָאּפ יד טקידנעטשראפ

 עטרעוויקנראפ טימ ,ןדיײל ערעייהעגמוא יד ןופ א א יא

 העידי רעכעלרעדיוש רעד ןופ יילב יו רעווש ּפָאק א טימ ,סיפ ןוא טנעה

 ךָאנ טָאה רע ןנלָאפ סנעמעוו ,טאט יי רעד ןופ ןקָארשרעד ןוא

 יא וד ,ביוט ןוא דנילבכ קעווא ריאמ זיא -- ןייז גישמ טנָאקעג טשינ

 רעדנא ןא טציא טרעהעג סָאװ -- רעטכילעג ןייז ןופ טסולראפ םעד ןופ +*..
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 טּפעלשענּפָארא םיוק טָאה רעטלא רעד .טרירעגוצ טשינ ךיז טָאה רע

 טנעה יד טימ רע טָאה ןעניז ןופ יו ...?טנאמ ןטעיינשראפ םעד םיא ןופ

 םיא יב טָאה ןעמ סָאװ ,קילג סָאד טנייוואב ןוא םינּפ סָאד טלעטשראפ

 ...טביורענקעווא

 ףראד גָאטראפ ?ייוו ,ןפָאלש ןסייהענ םיא טָאה רעטָאפ רעטלא ןיי

 ןיטשראפ וצ גנירנ זיא'ס רעבָא ...עמראזאק רעד ןיא ןיײנקירוצ רע

 רע טשינ .טכאנ רעכעלקערש רעד ןיא טנָאקענ טשינ רע טָאה ןפָאלש זא

 -ָאפ רעד טרפב ,גיוא ןא ןכאמוצ טנָאקענ ןבָאה רעטָאפ רעד טשינ ןוא

 בָאה ךיא סָאװ טוג ,:רעטרעװ יד קידנרעה ןקָארשענ רעייז ךיז טָאה רעט

 -םיוא םעד ,ןעמהרבא טעגרהרעד בָאה ךיא סָאװ טונ ,ןכָאטשרעד םיא

 "!ףפרווו

 -ענ טָאה רע סָאװ רעטרעוו יד ןופ ,קיטייו סנוז ןופ טרעטיבראפ

 טבעלרעד בָאה ךיא סָאװ ,רימ זיא ײװ,, :ןפורענסיוא רע טָאה ,טרעה

 ... !ןרָאי עטלא עניימ ףיוא

 רעטיור רעד ףיוא םשור ןסיורג א טכאמענ טָאה שינעעשעג סָאד

 ,ןבעל סָאד ןעמענ טלָאװעג ךיז טָאה ריאמ זא טנָאזענ טָאה ןעמ .קירב

 ןבָאה ןשטנעמ רָאנ -- יוומארט ןרעטנוא ךיז קידנפראוורעטנורא

 ... טעוועטארעג םיא

 ,רעטומ יד .הנותח רעד ןופ נָאט רעד טרעטנענרעד ךיז טָאה'ס

 -אק וצ ,ןירא טָאטש ןיא קעווא ןענעז ,לזיײר עמומ רעד טימ ןעמאזוצ

 סאנ רעד ףיוא ןעוװעג זיא סָאװ ,טפעשענ-רוטסאפונאמ ןסיורנ סנאה

 זיא סָאװ ץלא ןוא רעייטשסיוא ןפיוקוצנייא ידכ ,עראמ לעשט ןאפעטש

 יז ןעוו ,רעטכָאט רעשיתב-לעב א ראפ ,ןייז וצ רעהעג'ס יו יוזא ,קיטיונ

 -רָאפ םאדאמ ןוא ןרעדיינש-שעוו יד ,ןראטיינ יד עבָאכ .הנותח טָאה

 ןייא יוו רעמ טשינ ןפראדאב ייז זא טרעכיזראפ ןבָאה ,ןרעדיינש יד טימש

 .הלכ עכעלקילגמוא יר ןריילקוצסיוא ףיוא ךָאוו
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 הנותה יד זא טײקכעלדנעטשראפטפכבלעז א ןעווענ סע זיא ,בנא

 .ןלייאוצ ?סיבא ןעמ ףראד

 :סעיינ א טימ רעטומ יד ףיוא ךימ טסעוו ןנָאמירּפ א םענייא ןיא

 וצ עלא ןעיינ רימ ... רדח ןיא ןייגנ טשינ וטסעוװ ,על'השמ ,טנייה --

 .הנותח רעד ףיוא ןהרש

 ןדנֹוא יב ךיז ןכָאה עלא יו ,ײנ-?נָאּפש ןוטעננא ךיוא ךימ ןעמ טָאה

 רעגייז א ףניפ םורא .ךיש ןוא םישובלמ עיינ טימ ,ןוטעגנָא גָאט םענעי ןיא

 עמומ רעד טימ ,עלא ,עקשזָארד א טימ קעווא רימ ןענעז גָאטימכָאנ

 דרעפ ייווצ טימ רעסאיפ א ןיא טצעז ענניירא רעטסעווש יד טימ ןוא לז ײר

 -ענ טָאה ןעמווװ ,סאג-ערָאװ אקינ רעד ןופ ןָאלאס םוצ ןרָאפעגקעוװא ןוא

 רעקירעהעג רעד טימ הנותח יד ןעמוקעגרָאפ זיא סע ןוא .הּפוח יד טלעטש

 .טייקכעלרעייפ

 ןעגנולקעג טָאה קיזומ יד !הנותח א לָאמ ןייא ןיוש ןעוועג סָאד זיא

 סע .הבחרהב ןעווענ זיא נראווסיז ןוא סקעכבענ .ףיוה ןצנאנ ןרעביא

 ,ןשטנעמ עטנאקאבמוא ןוא עטנאקאב ,םלוע רעסיורנ א ןעװענ זיא

 ,החּפשמ סהשמ ,דצ סנתח רעבָא .ןעמוקעג ןענעז םינכש ןוא םיבורק

 רעטסעווש ייווצ ענייז ,ןרעטלע ענייז ןופ זיולב ןטערטראפ ןעוועג זיא

 ,ורָא-םייח ,רעדורכ ןייז ןופ החּפשמ יד רעבָא - רענעמ ערעײז טימ

 טשינ ייז טָאה רענייק ןוא הזנור ןטלאהענ ןבָאה יז .ןעמוסענ טשינ ויא

 ףיוא ןעמוק ןוא ןטעברעביא טציא ךיז ןלָאז יז זא ןדעררעכיא טנָאקענ

 -עג טשינ ןבָאה ענייז רעטסעווש ייווצ יד ךיוא .הנותח סרעדורב רעיײז

 .ןעמוק לָאז רע זא םיא ייב ןלעוּפ טנַאק

 ןוטעגנָא ,ןײש ןעוועג זיא יז .ןהרש וצ טסוסענוצ ךיז בָאה ךיא

 -ראפ ריא טָאה סָאװ ,רעיילש ןסייוו ןננאל א ןוא דיילק-הּפוח ןסייוו ןיא

 טיט ןטפאהעגוצ ןעוועג זיא רעיילש רעד .ןעלסקא יד ןוא ּפָאק םעד טקעד

 ןסעזעג ויאיז ...ןח ןבענענוצ ריא ןוא יינש יו סייוו ,לצנערק-ןעמולב א

 -סיוא ןעוועג ןענעז ןטייז עדייב ןופ .ןהשמ ןופ טייז רעטכער רעד ףיוא
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 ןבָאה עכלעוו ,םיבורק יד ייר רעד ךָאנ טצעזעגסיוא ,ךעלקנעכ טלעטשענ

 רעד ,עלא ןעװענ חמשמ ךיז ןבָאה ײז טימ ןוא -- ןעועג חמשמ ךיז

 ,םינתוחמ יד טימ ןעמאזוצ ךעלירפ ןעװעג ןענעז ײז .םלוע רעצנאג

 -ליוו טזָאלעג ךיז ,טכאלענ ,טסאּפשעג ןבָאה ,רעריפרעטנוא יד טימ

 -נוזעג ,טליּפשעג טָאה ןשטינוב ןופ עילעּפאק .יד ,קיזומ יד ןוא --

 ןקיטלָאמעד ןײמ טימ - ןוא ןהרש וצ טקוקעגוצ ךיז בָאה ךיא ...ןענ

 םָאװראפ :ןעמענאב טנָאקעג טשינ ךיא בָאה -- דנאטשראפ ןשירעדניק

 יד ןוא ,טרעהעגפיוא טשינ ןוא טניײװענ טָאה יז ?ליפיוזא הרש טנייוו

 זיא סָאװ ,למינּפ ןייש ריא ףיוא ןפיירטש טזָאלעג ןבָאה עריא ןרערט

 ריא טשוקעג ןרעג יוזא ךיא בָאה לָאמ ?פיוו .טרעדוּפעגוצ ןעוועג טציא

 טציא ןוא ,טעמאס א יו ,לדייא קיטאלג יוזא ןעוועג זיא סָאװ ?מינּפ ןייש

 ןרערט ןופ טרעקאעצ סע זיא

, 
5. 

 ץלָאטש ,השמ ,ןתח רעכעליירפ רעד ןוא ,הרש עקידנע

 -יב -- טייקנייש אזא טלדנאהעננייא ךיז טָאה רע סָאװ ,ךודיש ןייז ףיוא

 סעינאוועשטניוו יד ףיוא ,?יומ ןבלאה א טַימ ,טרעפטנעעג ייז ןבָאה עד

 .טסעג יד דצמ

 2 ןצ 0 סָאװ טימ טאהעג טשינ ןתח רעד טָאה תמאב ןוא

 טיילק א טאהעג ךָאנ רע טָאה וצרעד ,רוחכ רענייש א ןעוועג ךיוא זיא רע

 רעכלעוו ,ןריאמ יוװ םיא ןעמענ רעכיל טשינ ,הרש ,יז לָאז סָאװראפ ןוא

 טָאה ,םלוכ ?עו ןוא ...רעצינש רעטושּפ א ,הכאלמ-לעכ רעטושּפ א זיא

 .רענקעק א רעדורב א ךאנ רע

 טלעוו א ןעוועגסיוא זיא רע .םוחי רעסערג א ןופ ןעוועג זיא השמ-..

 ,לארשי-ץרא ןייק עזר א טכאמעג רע טָאה רעטָאפ ןייז טימ ןעמאזוצ

 א ןבענענ םיא ןעמ טָאה ראפרעד עקאט ... ובא יד ןופ םירבק יד וצ

 רעד ןופ ?טרעפ ןיא גהנמ רעד ןעוועג זיא'ס יװ , קרעט השמ ,,ןעמָאגוצ

 .םאי ןופ קירב רעטיור

 ןבענּפָא ןעמוסעג זיא םלוע .רעד תעב ,טליּפשעג טָאה קיזומ יד

 ,טשוקענ ךיז ןעמ טָאה רע - םינתוחמ יד ,הלכ-ןתח יד בוט-?זמ
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 * ֹפ יוא ןוא טנעוו

2 : 2 
 : 2 ה איי

 = ן- ;2 הם א וה 1 544 יי , =
= 

 ;נרעביא זיא סָאװ ,חטש ןקירייק
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 -ענסיוא ןא טימ ,ךעלעצנָאװ עטמעסעגסיוא ןײש טימ ,לשטנעמ ראד

 -סיוא ךיז טָאה עדנאמָאק ןייז ףיוא .קארפ םענייפ א ןיא ,רוזירפ רעטעלג

 -- קיוומ רעד ןופ םטיר ןיא ,ךעלרָאּפ ,ךעלרַאּפ וצ טננוי יד טלעטשעג

 -םיײמ םסיורנ טימ טריפעגנָא טָאה ,רעטפיימ-ץנאט רעד ,עלערעכ ןוא

 .לירדאק םעד טפאשרעט

 םיא סע טננילעג יוזאיוו :טרעדנווואב ןוא ןענאטשענ ןיב ךיא ..

 ךיז ןבָאה עכלעוו ,רעצנעט תורוש ?יפ יוזא ןרעטנַאלּפוצרעדנאנאפ

 רעמיצ ןיײא ןופ ךיז קידנניוו ,זיירק ןקידנצנאט א ןיא טרעטנאלּפראפ

 | -נאמָאק םעלערעב ףיוא ךיוא ,טייל עגנוי יד ןבָאה ךָאנרעד ?ןרעדנא ןיא

 רענייא ,םינּפ לא םינּפ -- תורוש ייווצ ןיא טלעטשעגסיוא רעדיוו ךיז

 ןבָאה "!רָאפ עמאד ענייא ,, :עדנאמאק רעד ףיוא ןוא .ןרעדנא םעד ןנעק

 -ער א טכאמענ ןוא טירש עכעלטע טכאמעג ךעלדיימ יד ןוא ןעיורפ יד
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 | רעטומ יד ןעמוקעג זיא ,טייצ ךס ןייק ייבראפ טשינ :

 | ןנייל טסישענ -- ןעלסחנּפ ןוא ןדוד ,ךימ -- גראווניילק סָאד ,זדנוא ןוא

 -וצ לעיצעּפס זיא סָאװ ,רעמיצ א ןיא ,ןעלעדײי טימ

 | .קעווצ ם

 | רימ ךיז טָאה ּפָאק ןיא רעבָא ,ןרָאװעג טלמירדטנא ןיב ךיא ..;

 :ו סאווראפ רעבָא ,הנותח טָאה הרש , :ענארפ עקיבלעז יד טלכמָאבענ

 | ןוא ,קיזומ רעד ןופ גנאלק ןיא ,ןּפָאלשעגנױא ןיב ךיא ... ?יז טניײוו

 | -רערעב ,רעטסיימ-ץנאט רעד יוװ טרעהענ ראנ ךיא כָאה ,טייצ וצ טייצ ןופ

 ' :רעצנעט יד רעטנוא טביירט על
 .!רָאפ עמאד ענייא --

 ש ר 4 -= -=+ ׁש; -! 6: -+ -!
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 !ןרָאי ןוא ןרָאי ייבראפ ןענעז טלָאמער טניז
 סָאר .רעטכעט ירד ןוא ?גניי ןייא ,רעדניק ריפ ןריובעג טָאה הרש

 טָאה הרש ןֹוא - ךאלראש ןופ ןברָאטשעג ננוי זיא ,עלעשרעה ,לגניי

 עריא ןרערט יד ןוא .עמאמ עטרעיורטראפ א יו ןיוש לָאמ סָאד ,טנייוועגנ

 םטקנופ ,רוס ןייק ןוא רערנווו ןייק ןעוועג רעמ טשינ ןיוש רימ ראפ ןענעז
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 הנותח ךעלקילנמוא ריא ןעוועג טשינ רוס ןייק רעמ זיא רימ ראפ יוז

 ףראד רעסעכ ...טאהענ הנותח טשינ ךָאד יז טָאה ,ךעלטננייא .ןבָאה

 .טכאמעג הנותח ריא טָאה ןעמ זא ,ןנָאז ןעמ

 ןריובעג טָאה יז ןעװ ,טעּפמיק ןיא ןגעלענ זיא יז ןעוו ,לָאמנײא

 .טסענ ערעדנא ליפ טימ ,ךוזאב וצ ריא וצ ןעמוקעג ךיא ןיב ,לרעטכעט א

 ןסירגאכ יז ןעמוקעג ךיוא ןיב ,רעליש א ןעוועג טלָאמעד ןיוש ןיב ךיא

 תעב ,ןעמוקעג ןענעז םיבורק ערעזדנוא עלא יװ ךיילנ ,ןשטניװנָא ריא
2 

 .ןרָאטעּפמיק א יו ,טעכ ןיא ןנעלענ זיא יז

 ןבָאה יײז .ןעקנורטענ ןוא ןסענענ ןכָאה טסענ יד ןוא םיבורק יד

 ;נ ןבָאה ייז .טייהננעלעג אזא ייב ךעלטנייוועג יו ,ןעווענ חמשמ ךיז

 טקנירט ןעמ ןעוו טעשענ'פ יו יוזא ,ןציוו טגָאזענ ,טדעד

 .ףיוא ךיז טדניב גנוצ יד ןוא ?זעלנ א םיוא

 ףןייייי* יי

 רז -| -ווצ=פ יו
. +- + 3 

 ןטימ ךיז טנירקעצ ,רעגָאװש םענופ דניק-רעטסעוושעג ,לאיחי

 2 ךיוא זיא עכלעוו ,רעטסעווש א םמהרכא ,דניק-רעטפעוושענ א ןופ ןאמפ

 טשאב זיא סָאװ ןיא .בורק רעכלעוו ייס י ו ,החמש רעד וצ ןעמוסענ

 טסינויצ רעסייה א ןעווענ זיא א ,רעגָאװש סמהרב א ?הקולחמ יד

: 

 למרכה-רה ןפיוא א א ןפיוק לָאז רע זא ,ןלאיחי טהצעענ טָאה

 .טפיוקעג ךיז טָאה רע יו יוזא

 :אישק-ץאלק א טלעטשעג םיא טָאה רענעי

 -עצ ךיז רע טָאה -- הלחנ ןימ אזא ןפיוק וצ רימ גיוט סָאװ וצ --

 ךָאד ךיז רימ ןלעוו ,ןעמוק טעוװ חישמ ןעוו -- קזוח ףיוא ?סיבא ןענניז

 -רעד ןלעוװ ,טלעוו רעד ןופ ןדיי עלא יו ,לארשי -ץרא ןייק ןעלקייק סעווא

 טלָאמעד ,םיתמה תייחת ןייטשפיוא ןלעוו ןוא ,חישמ לש רפוש םעד ןרעה

 לקיטש א ןוא ןתיול םענופ עיצרָאּפ א ןעמוקאב ךיוא ךָאד רימ ןלעוװ

 רבה-רוש םענופ שיײלּפ

 . סנטייצראפ -- לָאמא ןעוועג זיא סָאד ,רָאנ

 ןיק רעבירא רָאפ ךיא זא ךיז טכאמ ,רָאי עכעלטע טימ סירוצ ..-

 .םיבורק עניימ ןכוזאב וצ סאיז
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 ,ךעלקינייא רָאפ שּפיה א טימ ,עבָאב א טציא ןיוש זיא עכלעוו ,הרש

 רעיוט םייב קידנציז ןענופעגנ יז בָאה ךיא .הנמלא ןא ןבילבעג ןיוש זיא

 .טנעה יד ףיוא ?קינײא ןא טימ ,זיוה םענופ

 ראה ךיא יװ םעד ךאנ ,יז ךיא נערפ - הרש ,ריד סע טייג יו -

 .טזדלאהעגנ ןוא ןעמונעגמורא יז

 -נייא ןיימ זיא טָא .-. ?רעדורב רעביל ,ןייג רימ סע לָאז יוזאיוו --

 ןיוש ךיז טָאה סָאװ ,םענייא ןופ ןָאט א טימ יז טנָאז -- טסיירט .עקיצ

 יװ ,רָאנ עז - ןבעל םוצ תונעט ןײק טשינ ןיוש טָאה ןוא טגָאזענּפָא

 .?קיציא ,לקיניא ןיײמ זיא םע ןייש

 -ניירא ידכב ,לקינײא סָאד ךיא נערפ - ?עכָאב יד ביל טסָאה --

 .ךערּפשענ רעזדנוא ןיא םיא ךיוא ןעיצוצ

 יד הורא טמענ ןוא ?קינײא סָאד טרעפטנע - !קלאטש רעײז --

 .ךעלעטנעה עניילק ענייז טימ עבָאב

 -חר ןָא טָאה רעטלע יד ןעמעוװ ,ןהרש וצ טקוקענוצ ךיז בָאה ךיא

 םייוו ןוא יורג ןיוש ןענעז רָאה עריא .למינּפ ןייש ריא טרעקאעצ ,תונמ

 ןנָארטעגרעבירא ןוא ןעמוקענּפָא :ןדײל עמוטש ןופ ,תונאד ןופ ןרָאװעג

 .. ץלא ףיוא ןייז רתוומ ןופ ןכעל א ,שידלעה

 ןעז ןעננאגענ ךיא ןיב ,ןהרש ןופ ,ריא ןופ קעווא ןיכ ךיא ןעו

 םניווו ןוא הנמלא ןא ןיוש טציא זיא יז ךיוא .ןיזוס רעטסעווש ןיימ

 -יא ,יז ןעמ טפור טציא - אנילָאקינ - סאג רעקיבלעז רעד ןיא ךיוא

 ךיא ןכלעװ טימ ,רעפמעק םענעי ןופ ןעמָאנ ןפיוא , עיליטניּפ עיל

 -טנגוי יד טכארבראפ ןעמאזוצ ןבָאה רימ ןוא רבח רעטונ א ןעוועג ןיב

 .םאי ןופ קירב רעטיור דעד ײב ןרָאי

 טו .קעװא ףךיד 9 - יום רימ טנַאז - וצ ךיר רעה ,השמ -

 -ערעטניא ןא רעײז ...עטכישעג עטנאסערעטניא ןא ןלייצרעד ריד ךיא

 וטסָאה טָא ...שינעעשעג ןימ אזא טריר ךיד זא ךָאד סייוו ךיא !עטנאס

 ,ייווצ-שדוח א טימ קירוצ :וצ ךיז רעה ןוא קעווא ךיז ץעז ,לקנעב א ָאד

 רימ טליצרעד ןוא עטנכש א ךימ טנגעגאב ,חסּפ ךָאנ ןעוועג זיא סָאד

 .ןלייצרעד ךייא לע ךיא סָאװ טרעה ,ןײטשדלָאג םאדאמ},, :סָאװ טָא

 רעטנאקאבמוא ,רערעטלע ןא סאג רעד ףיוא ּפֶא ךימ טלעטש גָאט א ןיא

 טבעל'ס רעוװ ,ךימ רע טנערפ ,לוק קידרעטיצ ,קידוועמעש א טימ ,שטנעמ
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 .הוה ,ןימינב ץענרע ךיז טניפעג'ס ווו .רעדניק סרעטָאפ רעיא ןופ ךָאנ

 ןרעי ןנעוו טלייצרעד םיא ןוא ןנארפ ענייז ףיוא טרעפטנעענ כָאה ךיא

 ךיוא טנערפענ ךָאנרעד ךימ טָאה רע .טסוווענ כָאה ךיא סָאװ ,רעדנוזאב

 רעיא ןופ טנערפענ ךימ רע טָאה ,ףוס םוצ ָאי ,ףוס םוצ רעכָא ,ךייא ןופ

 עטנכש א רימ זיא יז זא טרעפטנעענ םיא בָאה ךיא ... הרש רעטסעווש

 בָאה ךיא תעכ זא טקרעמאב כָאה ךיא .ָאד ןופ טייוו טשינ טניווו ןוא

 !עלענפיוא רע טָאה ,טלייצרעד סָאד טָא םיא

 ךיא זא ןטעכענ ךימ רע טָאה ךָאנרעד ... םינּפ ןייז ףיוא ןזיוואב ךיז

 טניוװ יז ווו ןזייוונא ךעלטקניּפ םיא לָאז

 םאדאמ עביל ,רָאפ ךייא טלעטש .קראמ םַײב ,סאנ טייז רענעי ןופ זיוה

 טָאה ןייש עקידיירפ א ןוא טכ וע

 טציא סע טלעטשעגּפָא ןעוועג טשינ ךייא טלָאװ ךיא זא ,ןײטשדלָאנ

 גָאט םענעי ןיא טקרעמאב ןעוועג טשינ טלָאװ ךיא ןעוו ,ן?ייצרעד וצ

 טנגעגאב טשינ ןוא ,זיוה סהרש ןעגנאגעג ייבראפ ןיב ךיא ןעוו ,טנוװָא ןיא

 קידנעייטש ,ןקעטש א ףיוא טנײלעגנָא ,ןקשטיטלא א םעד

 -יינ ןופ ...הרש ,רעטסעווש רעיא ןזייוואב ךיז לָאז עס זַא ןטראוו יוזא

 טָאה'ס .טכוז רע ןעמעוו ןעז וצ ידכ טלעטשענּפָא ךיז ךיא בָאה ,טייקירענ

 ךס ןייק טרעיודענ טשינ

 לקינײא ריא טימ סיורא זיא ,הרש רעטפעווש רעיא ,יז ... דוס ןצנאנ

 ןטימ ,זיא רעגייטש ריא יו ,עלעקנעב ןפיוא טצעזעגקעווא ךיז טָאה ןוא

 -נגייווש א ןעגאטשעג = זיא רעקשטיטלא רעד ...טנעה יד ףיוא ?קיניײא

 טקוקעג טָאה רע .ריא וצ ,סאנ רעד רעכיא טדנעווענ קילב ןטימ ,רעקיד

 -סיוא יו ךיז טָאה רע .רעטסעווש רעיא וצ ,טנעוואבמוא ,טקוקענ ןוא

 ו טיױלּפ םענופ לקניוו א ןיא ןטלאהאב

 רעײא זיב - טעּפש זיב ןענאטשעג רע זיא יוזא ...ןקרעמאב טשינ

 -- "טנעה יד ףיוא ?קיניײא ריא טימ ףיוה ןיא ןיירא זיא ,הרש ,רעטסעוװש

 -םעווש ןיימ עטכישעג ריא טקידנעראפ -- ,רעדורב רעביל ,ונ -

 ןעוועג זיא סע רעװ ---יזוס רעט

 ,ריאמ ,רע יו רערעדנא ןייק ןעוועג טשינ זיא רעטנאקאבמוא רעד :ןטָאר

 רע זיא טציא ןוא ,ןהרש טאהעג ביל קראטש יוזא לָאמא טָאה רעכלעוו

 וצ יז ידכ רעטעמָאליק טרעדנוה ריפ ךרעב ,ןאמָאר ןופ שזא ןעמוקענ

 .ןעז

 -רעד וצ טכייל זיא ,רעקשטיטלא רע



 ;ב

 -ענ יד ךיוא ריא טימ ןוא טרָא ןייא ףיוא טשינ טייטש טייצ יד ...

 .טשינ ןשינעעש

 םיוא ןיוש ךיז ןעור ,ןטכילענ ןקילָאמא ריא טימ ךיילנאב ,הרש

 ןרעדנא ןא ףיוא רעניא רעדעי ,ןיבעגנ טעװערָאהענּפָא רעווש רעײז

 טניז ,ןיירא טננילש סָאװ ,דרע יד ןעמונעגוצ ייז טָאה'ס .ןימלע-תיב

 עלעדייא ליפ יוזא ,רוד ךָאנ רוד ,שינרעטצניפ ריא ןיא ,ןרָאי רעטנזיוט

 -שטנעמ ערעיז טימ ןוא ןעננובערטש ערעײז טימ ,תומשנ עקיטכיל ןוא

 .. תומולח ןוא ןרענאב עכעל

 רעזדנוא ,יז ךיוא ,ייז ןשיװצ ןוא ,ור רעייז ןעור ךיז ײז ןלָאז זיא

 רעטריזילאער טשינ א ןיא ,ןרָאי עריא טכעלענּפָא טָאה עכלעוו ,הרש

 .עביל

 הנותח ריא ןבָאה ערעדנא - טאהעג הנותח טשינ ךָאד טָאה יז ...

 ריא ןופ ןסירענסיורא ,ןפיוא ןלאטורב א ףיוא יז ןבכָאה יז .טכאמענ

 ,טבעלענרעביא ןעװענ טלָאװ יז ןכלעוו טימ ,ןטבילענ ןוא טפאשביל

 .םרעטיול א ,ןבעל קידתמא ןא ,ןבעל ךעלקילנ א ןופ ?קערב א שטָאכ

 ןיא ןטלאהאבסיוא ריא וצ עכיל יד טָאה רעכלעוו ,ןטכילעג ריא טימ יז

 -עצ א ,רעטלע רעד היוא ,רָאי קיצעביז ענייז וצ וליפא זא -- ץראה ןייז

 ,לָאמ ןטצעל םוצ שטָאכ ,סנטייוו רעד ןופ ןעמוקעג רע זיא ,רענעכָארב

 ,טציז יז יוזא יוװ ,ןניוא עטרעטלעראפ ענייז טימ ןקוקוצוצ ךיז ,ןעז וצ יז

 רעד ןוא ...טנעה יד ףיוא ?קינײא ןא טימ ,ענערָאװענ רעטלע ןא ךיוא

 -ירפ ןופ ,?קניו א ןיא ןטלאהאבסיוא ,ןענאטשעג זיא רעקטשיטלא

 ןפורענסיורא ןוא טקעװעגפיוא אמתסמ ןוא - טנװֶָא ןיא זיב ןגנרָאמ

 -טננוי ערעייז ןופ ,סנטייצראפ ןופ תונורכז ?יפיוזא ,קנאדענ ןייז ןיא/

 -ראפ סָאד לָאז רע זא ,ןקעמּפָא טנָאקעג טשינ טָאה טייצ יד עכלעוו ,ןרָאי

 .-.ןסענ

 ןענאטשעג ויא ,ןקעטש א ןָא טניילעגנא ,ריאמ רעטלא רעד ןוא...

 ןופ דליב סָאד ןורכז ןייז ןיא ןצירקוצנייא ידכ ,טקוסענ ןוא טסוסעג ןוא

 ןעווענ זיא רע רעכלעוו טימ ,טאהעג ביל לָאמא טָאה רע עכלעוו ,רענעי

 םוצ ,לָאמ ןייא ךָאנ טלָאװענ טָאה רע .ןזעוו ץנאנ ןייז טימ טפעהאב
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 םעד טָא טימ - יוזא ןענָאק לָאז רע ידכ ,ןענענעזענ ךיז ,לָאמ ןטצעל
 ןניוא יד ןכאמוצ קידנעטש ףיוא טעוו רע רעדייא ,דליב ןקילײה םיא ראפ

 טשינ םיא טָאה סָאװ ,?רונ ןייז טימ ןוא ןיילא ךיז טימ ןכאמ םולש --
2 

 םיא זיא סָאו ,רענעי טימ ןקיניײאראפ ךיז לָאז רע זא ,הייכז יד ןבענענ

 .ביל ןעווענ

 ,,רונ ןבראה םעד טָא ןופ ןרָאװענ טפשמראפ ייז ןענעז עדייב ...

 .ןקידתונמחרמוא םעד



 החּפשמ ןיימ

 רעד ,דצ סעמאמ ןופ ,םענייא רָאנ ךיא קנעדענ םעדייז עניימ ןופ

 ןופ ןדנעטשמוא ןיא ,טייהרעננוי ןברָאטשענ זיא דצ סנטאט ןופ ע

 עדײב טנעקעג ךיא בָאה סעכָאב יד .דיײר יד ןייז ךָאנ טעוו'ס עכלעוו

 סעמאמ ןיימ ,לוולעוו עדײז םעד .היח ןפורעג עדייב ייז טָאה ןעמ ןוא

 א ןעווענ ןיבכ ךיא ןעוו ןוא זייוודניק ;ךָאנ טנעקעג טונ ךיא כָאה ,עטאט

 .ור רעקיבײא וצ טיילנאב םיא ךיא בָאה ,ייציל ןופ רעליש

 טנעקענ בָאה ךיא ןכלעוו -- םיא ןגעוװו ןלייצרעד ןבכייהנא לע ךיא

 ךיוה ןעוועג זיא רע .םכח א דיי א ןוא רפס-עדוי א יװ טאהעגנ ביל ןוא

 תואּפ ןוא דרָאב א טאהענ טָאה רע ,ןניוא עיולב טימ ,טיובענ טונ ןוא

 -- עניארקוא רעד ןיא ?טעטש א ,וועשטידרעב ןופ רע טָאה טמאטשענ ןוא

 ןעווענ זיא רע .יָאטסלָאט יוװ ןעזענסיוא רע טָאה רעטלע רעד ףיוא ןוא

 יבנל עיצאנגיזער רעשיפָאזָאליפ א טימ ,רעגייווש א ןוא תוירבל-חונ א

 ראפ זייא רעמוז ןלעטשוצוצ הסנרּפ ןייז ןופ .ןכעל םענופ ןתוכרטצה יד

 טָאה רע ןכלעוו טימ ,טלענ לסיב א טרָאּפשעגּפָא רע טָאה ,סעמשטערק יד

 טָאה רע עכלעוו ןופ ,תוריד עניײלק ירד טימ זיוה א טיונעגסיוא ךיז

 ןבָאה ןעבָאב רעד טימ ןיילא רע ,ןרָאי ערעטלע יד ףיוא הסנכה א טאהעג

 .עירעקסארכ אלאהאמ רעד ןופ עקזייה רעייז ןיא טניווועג רעטייוו

 זיב ןבילבענ ןיוש זיא רע רעכלעוו ןיא ,עקזייה רעניילק ןייז ןיא

 -טלעוו סווָאנבוד ןענעײל ןפערט טפָא םיא ךיא געלפ ,ןרָאי ענייז ףוס

 דבכמ ךימ געלפ עבָאב יד ןוא ,שידיײ ןיא ,קלָאפ ןשידײ ןופ עטכישענ

 ןײלק יװ .טכאמענ ןײלא ריא ןופ ,ןייו-עקנישזָאר ?זעלנ א טימ ןיז

 עדייז

 שב
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 ןעװ ,ךעלקיניײא ,רימ !עדייז רעד ךיוה יו ןוא עבָאב יד ןעווענ זיא'ס

 ,לכ םדוק ,ןטסעמ ךיז רימ ןגעלפ ,ןסקאוורעטנוא ןביוהעגנָא ןכָאה רימ

 ןנעלפ ,רעדירב עניײמ ןוא ךיא ,רימ ,םנה .עשעבָאב רעניײלק רעד טימ

 ,ועיירש טל  י א ףיוא יז נעלפ ,ןטרָאנ ריא ןופ ןכאמ לת א ריא

 -ָארבעגּפָא ןא רעדָא יא ענעסירעגסיורא ןא צירל ליטש רָאנ

 "!יײז ןבראטש ,ןכָארבעגּפָא ,ןבעל ייז ךיוא ,, :קידנגָאז ,גייווצ םענעכ

 זיב גָאטראפ ןופ זייא ןריפ ,ןָאזעס ןעמעראוו ןיא ,טנעלפ רע ןכלעוו

 ,טָאטש קע ןיא רעטניוו ןטיירגוצ טנעלפ רע סָאװ ,ז ייא סָאד .טייצ-גָאטימ

 ןוא סענישזָאגָאר טימ טקעדענוצ ,סעקינמעז ןיא ןטלאהעג רע טָאה

 רעמשטערק יד וצ ןריפעצ סע רע טגעלפ טרָאד ןופ ןוא רעטערב

 .ןטנענָאבא ענייז ,קירב רעטיור רעד

*- 

 ש ש =-
 יי :

 םָאװ ?לרעמעק א ,לז ייהרָאפ א ןופ ןענאטשאכ זיא בוטש סנדייז םעד

 טימ רעמיצ רעסערנ א ןוא ןוויוא-קאב א טימ עי סלא טנידענ טָאה

 -רעפיצ א ןוא טייק א טימ רענייז א ,םירפס טימ עלעקפאש א ,ןטעב ייווצ

 העש יד ןנָאלשענסיױא טָאה רעכלעוו ,רעב ןטלָאמענסיוא ןא טימ טאלב

 -ובלמ עקידתבש יד ןטלאה ןנעלפ יז ןכלעוו ןיא טרעפוק א ,םורכ א טימ

 . םאנ; רעד וצ ךעלרעטצנעפ עניילק ייווצ טאהענ טָאה רעמיצ סָאד .םיש
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 (?ןיוש לָאמ ןטלפיוו םוצ) ןזײוװ זדנוא ןוא טרעפוק םעד ןענעּפע לָאז

 טימ ,ּפענק ןוא ןטרָאכ ענעדלָאנ ע

 רע טגעלפ -- ץײרק-עגרָאעג רעקילײה רעד ,םלצ א ןוא ןלאדעמ יירד

 -ילימ םייב טנידעג רע טָאה ראפרעד -- טפירעלאוואק א ןעווענ זיא רע

 :םאי ןופ טנעמיגער-רעטייר ןטעביז ןיא רעמ

 גנוסירגאב רעד ףיוא רעפטנע ןלעניגירַא ןא טאהענ טָאה עדייז רעד

 :ןרעפטנע רע נעלפ ןסירגאב היא נעלפ רעצעמע ןעוו . נָאט ןטונ א;

 -טנע רע סָאװראפ טנערפענ םיא בָאה ךיא ןעוו -- .םתא םנ ,קנאד א;
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 רע טָאה טנװָא ןטונ ,, רעבָא .נָאט ןטונ , א טימ ,רעדעי יו טשינ טרעפ

 :טרעלקרעד רימ

 ןטונ א ריר טשטניוו רעצעמע ןעוו ,עלענני ,סיוא ךימ רעה --

 -ענ ןייז ןיא יצ ןסיוו טשינ טסנָאק וד ןוא ליומ ןטימ סע רע טנָאז ,נָאט

 -םיוא ידכ ,אנוש א ריד זיא סָאװ ,רעניײא .טשינ ךיד רע טלעש קנאד

 א לָאמ וצ ךָאנ ריד רע טננאלרעד ,סאה רעדָא האנש ןייז ןטלאהאבוצ

 ."!טתא םנ ,קנאד א,,ךיא רעפטנע ראפרעד , ןנרָאמ ןטונ ,,ןסידנעננילק

 נָאט ןטונ א רימ טגָאז ןוא דניירפ רעתמא ןא רימ זיא רעצעמע ביוא

 .עקיבלעז םָאד רעפטנע ןיימ טימ םיא ךיא שטניוו ,ץראה ןצנאנ ןטימ

 טשינ ננאלנרָאי טָאה ,שטנעמ רעמורפ א ןעוועגנ זיא סָאװ ,עדיײז ןיימ

 -ענ םיא וצ ןיא ,יאמ ןטנעצ םוצ ,לָאמ ןייא רָאנ .ץ'יירק םעד טרירעננָא

 טָאה ןוא ,טכאלש רעד ןיא דארעמאק רענעזעוועג ןייז א ןעמוק

 ןענעז 'ס ?ייוו ,ירינוא אצאיּפ רעד ףיוא א עד רעד וצ ןעמונענ םיא

 .טסורב רעד ףיוא סנדרָא טימ ןענארעטעוו עלא ןרָאװענ ןדאלעגנייא

 .המחלמ רעד ךָאנ רָאי ןעצ ,1887 ןיא ןעווענ זיא סָאד

 -רענריבעננייא א ןרָאװעג ?וולעוו עדייז רעד זיא ןָא טלָאמעד ןופ

 -ינעמור א יוװ ,רעטילימ םייב טנידעג טָאה רע .טכערלאוו טימ דיי רעט

 ,1877 ןופ המחלמ רעד ראפ ,ןדיי עלא יו יוזא טקנוּפ ,ןאטרעטנוא רעש

 ךיוא ,טסייה סָאד ,רעטרעגריבעגנײא ןא ןרָאװעג זיא רע רעכלעוו ךָאנ

 .טכער עשיטילָאּפ טימ

 רעד ןופ רעליש א ןעווענ ךיא ןיכ המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד תעב

 רעביא ,ןדייז ןטימ ,ןרער וצ טאהענ ביל רעייז בָאה ךיא ןוא עיזאנמינ

 ביל טשינ טָאה רע רעכָא ,סעומש א וצ ןנערנָא םיא נעלפ ךיא .קיטילַאּפ

 .ןריטוקסיד וצ טאהענ

 -נעמ םעד :ןדער וצ ךס א טונ טשינ'ס ,על'השמ ,סיוא ךימ רעה --

 טדער'ס רעוװ .דייר סָאמ עטמיטשאב א ,ןרעוו ןריובענ םייב ןעמ טינ ןשט

 -ָאקאל רעייז .ןרעפטנע רע נעלפ ראפרעד .ןרָאי יד ךיז טצריקראפ ךס א

 .שינ
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 טָאה הכונח .ךעלסינייא ענייז יבנל קיבעגיײרפ רעייז ןעווענ זיא רע

 ןבעג זדנוא נעלפ'ס יװ ,ייל ןייא טשינ ,ייל ייווצ וצ דניק ןדעי ןבענעג רע

 ן'הוה טימ הרש ןוא ןציז רעננעל זדנוא ייב יז ןנעלפ הכונח .עשעבָאב יד

 .יט טימ ןייז דבּכמ יז ןבעיב

 טימ טלננירענמורא עדיז םעד ןבָאה ,ךעלקינייא יד ,רעדניק רימ

 ןכאמ ןנעלפ ןוא ןסקאוועגרעטנוא ןענעז רימ ןעוו ,ץרא-ךרד ןּוא עביל

 ןגעלפ ,ּפָאק ןליוה ןיא ,ףיוה ןיא ןליּפש ךיז רעדָא ןבאנפיוא-לוש יד

 רע ,ףיוה ןיא ןעמוקניירא נעלפ רע ןעוו ,ךעלטיה יד ןוטנָא דלאכ ריּמ

 .ּפָאק ןליוה ןיא ןעז טשינ זדנוא לָאז

 .עבָאב יד ןברָאטשענ זיא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ ףוס םוצ

 -בש ןוא םיבורק יד ןעוועג ןענעז'ס .תדכ היול א טכאמענ ריא טָאה ןעמ

 טיירנ זיא עכלעוו ,תקדצ ןוא עמורפ א יו טנעסעג יז ןבָאה עכלעוו ,םינ

 .אלאהאמ רער ןופ תונקז רעדָא םינקז יד ,טיונ א ןיא ,ןפלעה וצ ןעווענ

 טלמאזענפיונוצ טָאה ,ךעלצעלּפ-םאלפ ןקאבענ יז טָאה סיטיירפ ןדעי

 ןוא םינכש יר ייב םילכאמ עטונ ערעדנא ןוא טיורק ןוא סעקרענוא עטרעייזענ

 ןשירײןיא ,ןרָאי עריא ןיא הנכש א ךָאנ טימ ,סופוצ ,ןנָארטענקעװא סע

 -סיוא טפראדעג טָאה יז -- טייוו גונעג ןעווענ זיא סָאװ ,ןיירא לָאטיּפש

 -רעבירא ,סאנאלָאקָאס רעד ןופ לייט א ,סאנ-אנילָאקינ עצנאנ יד ןענאּפש

 -אל וטנעפס אדארטפ רעד רעביא ןאד ןוא יולכאב ןרעביא קירב יד ןיינ

 -נאגעג םרוק יז זיא א ןיא ,טרָאד .וקסענישקוב אדארטס ןוא ראז

 עכלעוו עטמיײלעג ןוא עקנארק ,עטלא יד ןופ גנולײטּפָא רעד ןיא ןענ

 -ענ ןבָאה'ס סעכלעוו ,םינקז-בשומ םענופ טריפעגנניירא ןיהא טָאה ןעמ

 רעד ןופ רעקרעװטנאה עשידיי יד ,טרעדנוהראי ןקירָאפ ןיא ,טעדנירג

 סָאװ םעדכָאנ ,ןיטנאטסנָאק וטנעפס אדארטס רעד ןיא ,קירב רעטיור

 -פיוא טאה ,לאינד ריקנאב רעד ןפאשענ טאה'ס ןכלעוו ,םינקז בשומ רעד

 .ןריטסיסקע וצ טרעהעג

 -תיב רעטלא רעד '?ייוו ,רארוקעּפ לניה ןפיוא סלוע-תיב םענופ

 טלופעגנָא טאהעג גנאל ןיוש ךיז טָאה ,רָאטאבא ןופ לניה ןפיוא םלוע
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 רעטנוא סעיוו עסאנ טימ ,טירש עילָאװאּפ א טימ עדייז רעד טָאה --

 :ץפיז 5 א ןוטענ ,ןעמערב עסיורג יד

 טָאה -- טזָאלראפ ךימ טָאה עבָאב יד ,עניימ רעדניק ,ריא טעז --

 .דוד רעדורב ןיימ ןוא רימ וצ טנָאזעג עדיײז רעד

 םוצ זיב ?ייוו ,סנעװ קיטש א םיא טימ ןעגנאגעג יי ןענעז רימ

 בָאה ךיא ןוא ,רעטעמַאליס א טעמכ ןעוועג זיא םלוע-תיב םענופ רעיוט

 | :ןטסיירט וצ םיא ידכ ,ןוטענ גָאז א םיא

 א רעײז ןעוועג זיא יז ?יײו ,ןדע-זנ םעד ןבָאה טעװ עבָאב יד --

 .תוצמ ךס א ןוטענ טָאה ןוא עטונ

 רימ ןבָאה עבָאכ יד זא ,סניימ רימ סייוו ךיא ,רערעיט על'השמ --

 טרָאד ןופ .דעו םלועל ןניל יז טעװ טרָאד ןוא דרע רעד ןיא ןעוועגנ רבקמ

 יוזא יוװ ןנָאז וצ ןדנוא ידכ ,טרעקעגמוא טשינ רענייק ךָאנ ךיז טָאה

 ןוא ,טליײצרעד רימ טָאה עטאט ןיימ סָאװ השעמ א .סניימ דניק ,זיא'ס

 יװ רעבָא -- ךוד וצ דוד ןופ יוזא ןוא עדַײז רעד ט?ייצרעד טָאה ,םיא

 .השעמ עטסוּפ א ,יד ךיוא זיא תוישעמ עלא

 רעד טימ ערַײז םענופ רעפטנע רעד טשודיחעג קראטש טָאה ךימ

 -ענּפָא ןוא נראק ןעװעג זיא סָאװ ,תואּפ ןוא דרָאב רעקידמינּפ-תרדה

 .טרָאװ ןדעי טיה

 ,היח עבָאב יד .טּפאכראפ טשינ ךיא בָאה רעז ייל-?ורס ןדייז םעד

 -ננעקא טניווװעג טָאה יז ?ייוו ,טנעסעג טוג ךיא בָאה ,עקרעז ייל-?ורס יד

 ןוטעגּפָא בָאה ךיא ןעוו .ךאז עמונ א רימ ראפ ןעוועג זיא סָאד .רעביא

 ןוא ,ןעכָאב רעד וצ ןפאלטנא ךיא ןיכ ,םייה רעד ןיא ?לציּפש א סעּפע

 : :ןגערפ יז טנעלפ ,טנָאזענ סעּפע ריא בָאה ךיא רעדייא

 ?ןײג ? וטסָאה ןסעגעג ?לסיטש א ןוטעגּפָא רעדיװ ןיוש טסָאה --

 .!ןאוויד ןפיוא ,וצ ךיד גוי ייֵנ ןוא סעּפע סע ןוא םענ

 זיא ,טלייצרעה עכָאב יד רימ טָאה ,עדייז ןיימ ,רעז ייל-לורס ןגעוו

 זיא רע .רעכאמ-עמארטסאּפ רעטנאקאכ א ,ןאמ רעקיטפערק א ןעווענ

 לרײ :ןעמָאנוצ א ןבענעג םיא טָאה ןעמ ןוא ןוז סדלעה ?דיי ןעוועג

 | | .עינָאפ
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 ןעוו וליפא !דלעה ןעמָאנ רעד ןעמונענ זדנוא וצ ךיז טָאה ווו ןופ

 ןשטנעמ ןופ עירָאגעטאק א סיורָאּפ סע טצעז ,ןעמָאנוצ א רָאנ זיא'ס
 .טייקשידלעה ןזיוועגסיורא ןבָאה סָאוז

 .היח עבָאכ יד טלייצרעד רימ טָאה'ס סָאװ טָא

 -נעמ רעטונ א ןעוועג זיא ,םולשה-וילע ,רעז ייל-לורק ,עדייז ןייד -

 -רעכיא ךינ םיא געלפ'ס רעבָא ,םועכל-חונ א ןוא רעטעברא רעכיגא ,שט

 עטאט רעד .ןטעבעגרעביא פכית םיא וטסָאה טרָאװ טונ א טימ .ןיינ
 .ןטָארעג םיא ןיא ןצנאג ןיא זיא רענייד

 -יש עּפורג א ייבראפ טיַײנ טייצ המחלמ רעד ןיא טכאנראפ א ןיא

 רעיײז ףיוא .קידעגניז ,סאג-אנילָאקינ רעד ןטימ ןיא ,ןקאזאק ערוּכ

 טעּפעשטעג ךיז ןֿבָאה יז ןכלעו ריי ןטלא ןא טנגענאכ ייז ןבָאה געוז

 דרָאב ייב טּפיצעג ,ןרעיוא יד ייב ןוא רעד ייב ןניוצעגנ םיא ןבָאה יז

 ןסז רעד ןוא ןרעדנא םוצ םענייא ןופ ןפרָאװעגנ םיא ןכָאה ייז ,תואּפ ןוא

 רעד רעכָא .רעקיטש ףיוא ןטינשעצ םיא טלָאװ ןעמ יו ןנירשענ טָאה

 ,?בייוו גנוי א ןעוועגנ ךָאנ ןאד ןיב ךיא ,קילנמוא ןיימ וצ ,טָאה רעטלא

 ֹט נג, ,ןגירשענ

 -קזוח םעד ןופ תודע ,םורא ןופ םירחוס ןוא תוכאלמ-ילעב עלא

 .ןרָאװעג טרענייטשראפ ןענעז ,עדנאב-ןקאזאק רערוכיש רעד ןופ ליּפש

 ןסיירוצסיורא ידכ ,ןשימוצניירא ךיז טנאווענ טשינ טָאה ַײז ןופ רענייק

 ,על'השמ רעביל ןיימ ,וטסניימ רע רָאנ .טנעה ערעיײז ןופ ןטלא םעד

 ןסירעגסיורא ךיז טָאה רע !עדייז ןייד !ןעוועטאר וצ םיא טגאווענ טָאה

 -רעד ךיז רט טָאה ,טירט ערעכיז טימ ,ןוא א עקידנפאג הרוש רעד ןופ

 ןופ ייווצ ץעז ןייא טימ טקיטייזאב ,סענאנילוכ עּפורנ רעד וצ טרעטנענ

 רעטסאלפ ןפיוא ןגיוצעגסיוא ךיז טָאה רענייא עכ 2 ו ןופ ,ןקאזאק יד

 טרעייז ןופ םיא קידנסיײרסיורא ,ןקז ןפיוא טנאה יד 0 טָאה

 ךיז וצ יז ןענעז ןאד = ,טלקאווענ ךיז ייז ןבָאה ענר ןייא .טנעה

 -אב ,,םיא ןביוהעגנָא ןבָאה ,ןדייז ןייד ףיוא טנאה יד קידננייל ,ןעמוּקענ

 ןוא דרע רעד ףיוא ןפרָאװעגרעדינא םיא ןבָאה ,ןטסיופ יד טימ .ןטעברא

 -לָאּפשעצ א טימ ןבילבענ רע זיא טרָאד ןוא .?וויטש יד טימ ןטערטענ

 .ןּפיר ענעכָארכעג ןוא ּפָאק םענעט

 !טעוװעטאר ,ןדיי ,דלאוועג !דלאווענ



 -ײֿל לורס זא קידנעניימ ,קעווא ןענעז סענאגילוכ יד יו םעד ךָאנ

 ,טכארבעג רימ םיא ןוא ןכיוהענפיוא םינכש יד םיא ןבכָאה ,טיוט זיא רעז

 םיריוטסָאד ןעזענ םיא ןבָאה'ס .ןיירא בוטש ןיא ,קידעבעל יוװ טיוט רעמ

 .טולב טימ ןעוועג ןיתשמ ןוא ןגיּפשעג רעבָא טָאה רע ,ןרָאסעּפַארּפ ןוא

 יִר יא סָאד .ןבָארנאב םיא ןבָאה רימ ןוא םישדח יירד ןנעלענ זיא רע

 .רעזייל-לורס ,ןדייז ןייד טימ השעמ

 קירנסיוװ .ןרעה וצ יאדכ ךיוא זיא לאומש רעטעפ ןטימ השעמ יד

 טשיג ךיז רע טָאה ,ךעלבלופ ןעוועג דימת זיא ?טייב סעכָאב רעד זא

 הסנרּפ ןניוצענ טָאה עטאט ןיימ ךיוא ןכלעוו ןופ ,ךאפ םייב ןטלאהעג

 -עג ךיז רע טָאה ,שטנעמ רעסידנטטשאבמוא ןא  .יירעלשיט-לבעמ --

 םענופ םיבצק עשידיי יד ןופ רענייא ןעוו .יירעפאה-שיילפ וצ ךיוא ןעמונ

 .ןטערטראפ םיא רע נעלפ ,ןרָאװענ קנארק זיא קראמ

 .רראיליב ןוא ץנאט ןעווענ ןענעז ןעננולייווראפ עטסביל ענייז רעכָא

 ,אלָאקָאס ןופ רעלססעוו עפאק םעד ןופ טנעילס רעיירט א ןעווענ זיא רע
 -רעלעט יד ןופ יט ןעקנורטענ ןבָאה עזָאלסטעברא עשידיי יד ווו טרָאד

 טָאה ןעמ ןוא ,זָאלנ םענופ יט ןסאנענניירא טאה ןעמ עכלעוו ןיא ,ךעל

 ןטימ ןיא ןענאטשעג ןענעז םָאוו ןשיט ייווצ יד ייב ,דראיליבכ טליּפשענ

 ײב ןוא נָאט יב ןעמ טָאה טליּפשענ ןוא .ןרעמיצ עמָארעג ייווצ יד ןופ

 -עק עכעלטפאשנדייל ןעוועגנ רָאנ טשינ ןענעז רעליּפש יד ?לייוו ,טכאנ

 ןוא ס'החמומ עסיורג וליפא ןעווענ ןענעז ,יײז ןופ עקינייא רָאנ ,רענ

 .לאומש רעטעפ רעד יז ןופ שארב

 ןנעלפ ,טכאמראפ ןעווענ זיא טאטשראוו סנטאט םעד ןעוו ,תבש

 רעד ןעמוקעגנ זיא'ס ןוא טאטשראוו םעד ןרעקסיוא רעטסעווש עניימ

 ןיא קיזומ יר .אקלָאּפ ןוא רעצלאוו ןצנאט ןענרעל ייז ?אומש רעטעפ

 טאהעג ביל טָאה רע .ןעננוזענ ןבָאה ךעלדיימ יד ,ענענייא ןא ןעווענ

 טָאהעג ביל ךיוא טָאה רע רעבָא ,רעטסעווש ענייט ,סעצינעמילּפ ענייז

 .ץנאט םעד ןעירפרעדניא-תבש יד ןבעגעגסעווא טָאה רע ןוא ןצנאט וצ
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 -עגּפָא ,רעלססעוו עפאק םעד ראפ ,ךיז טָאה גָאט םעניש א ןיא

 ןיא ,יט ןופ ןטנעמוסנָאק עסירנעטש יד .רעסאיפ רעשיצירּפ א טלעטש

 -ּפָארא זיא ץירּפ רעד ןעוװ ,ןרָאװעג טרעווילנראפ ןענעז ,עפאק םעד

 יד ןיא ,עפאק ןיא ןפָאלעגנײרא זיא ןוא רעקאיפ םענופ ןעננורּפשענ

 -עז ָאר ךיוא .ןשיט-דראיליב יד ןענופעג ךיז ןכָאה'ס וװ ןרעמיצ ייווצ

 ןיא סענעסעטש-רראיליב יד טימ ןרָאװעג טרעווילנראפ רעֶליּפש יד ןענ

 וצ רעטייוו ןטעבענ יז ןוא טלעטשעגנרָאפ ךיז טָאה ץירּפ רעד .טנעה יד

 ןטעבראפ טָאה ןוא ןשיט ערייב ייב ליּפש יד טנלָאפראפ טָאה רע .ןליּפש

 -רעד וצ ןעווענ זיא'ס יװ ,ןעוועגנ זיא יז ןופ רענייא -- רעליּפש ייווצ

 ילפוט וצ ,טנוװָא םעד ןיא ךָאנ ,ןעמוק וצ ,לאומש רעטעפ רעד ,ןטראוו

 -רעלעפ ןיא ןענעז טרָאד .סאי ןיא ?דא ןשינעמור ןופ עפאק רעד --

 םיצירּפ יד ןוא ןלאז-דראיליב ייוצ טנדרַאעננײא ןעווענ בוטש

 -יור רעד ןופ ענעדאלעגנייא יד טימ ןעיטראפ עכעלטע טליּפשעג ןבָאה

 קסשח ןכאמ וצ ייז ידכ ןוא ןעמוס ךאנ ןלָאז יז ןטעבענ יז ןוא קירב רעט

 ןכאז ,קאינָאק טימ ,קסעבעג ןוא סעוואק טימ ןעווענ דבכמ ייז ןעמ טָאה

 רעטיור רעד ןופ םירוחב ייווצ יד ןעווענ דמערפ ןצנאנ ןיא ןענעז סָאװ

 .קירב

-*' 

 ןיא ,ילפוט יב יטראּפ-דראיליכ א ןופ ךשמ ןיא ,טנוװֶָא ןא ןיא

 ןרָאװעג ןטעבראפ זיא ןוא טייז א ןיא ןרָאװעג ןפורענ ?אומש רעטעפ רעד

 טָאה ,רענטראּפ-ליּפש א ,םיצירּפ יד ןופ רענייא .רעמיצ ןקיאייברעד ןיא

 טרָאד ןליּפש וצ ןוא טשעראסוב ןייס םיא טימ ןרָאפ וצ טניילענרָאפ םיא

 -אב א טנָאזעננָא רע טָאה ,םעד בילוצ ,ןוא דראיליב ןעיטראּפ עכעלטע

 ראפ טָאה ןוא קאביווצ יירעדיינש רעד ןיא גָאט ןרעדנא ןראפ שינענענ

 ןוא רעדסעה םיא טפיוקעג ךָאנרעד ,נוצנא ןצראווש א טלעטשאב םיא

 .ךיש-קאל רָאַּפ א

 -פָאלש טימ ןרָאפעגקעווא ןענעז ןוא נָאט םעד טמיטשאב ןבָאה ייז

 לעטָאה-סוססול א ןיא ןרָאפראפ ןענעז יז ווו ,טשעראקוב ןייק ןָאנאוו
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 .שזאטע ןטשרע ןפיוא , ?עטָאה דנארג , ןיא ,עירָאטקיװ אעלאק ןופ

 זיא ,רעטראּפ ןופ ןארָאטסער ןיא ,טקיטשירפעג ןבָאה ייז סָאװ םעד ךָאנ

 ,טייצ-נָאטימ טשרע טרעסענמוא ךיז טָאה ןוא ןעגנאגעגקעווא ץירּפ רעד

 .לעטָאה םענופ ןארָאטסער ןיא ךיוא ,םעניא ןיא גָאטימ ןסע וצ ידכ

 סננעוורעטנוא ,סופ וצ טזָאלעגקעװא עדייכ ךיז ייז ןבָאה טנווָא ןיא

 טזָאלעג } ךיז ןבכָאה ,ןָאלאס-ריז ירפ א ןיא ןעגנאגעגניירא עדייב יז ןענעז

 -יק םענופ גנוטכיר רעד ןיא טזָאלעגקעװא ןאד ךיז ןבָאה ןוא ןלָאנּפָא

 יוזאיוו טנרעלענ ץירּפ רעד םיא טָאה ,נעוװ ןפיוא ,ןוא ץאלאּפ ןכעלנינ

 -ראפ טשינ לָאז רע זא ןוא גיניק םעד ןעז טעװ רע ןעװ ,ןריפ וצ ךיז

 וצ םעוו גיניק רעד ביוא !"עטאטסעשזאמ ,ץיערט עס ,, :ןגָאז וצ ןסעג

 -ענ ,ןקירד ז קראטש וצ טשינ םיא יז רע לָאז ,טנאה א יי םיא

 .טסובענ ?סיב א ךעלטנייוו

 ,ץאלאּפ ןופ ןלאז יד ןופ םענייא ןיא ץירּפ ןטימ ן'יירא זיא רע ןעוו

 -םיוא טימ טראוועג ייז ףיוא ףילאכ לארענענ ןטימ גיניק רעד ןיוש טָאה

 -יליב יד טימ ,ךעלטסעוו עליוה יד ןיא ,סעקינוט ןוא ךעלקער ענעוטע

 ךָאנ ,טלעטשעגרָאפ ךיז טָאה} ןעמ} ,טנעה יד ןיא סענעקעטש-דרא
 רעד טָאה ! עטאטסעשזאמ ,ץיערט עס ,, גנוסירגאב רעלעמרָאפ רעד

 םענופ החמומ א יוװ ,לאומש רעטעפ םעד גיניק ןראפ טלעטשעגרָאפ ץירּפ

 -נָאמעד עסאט רעטעפ רעד טָאה ,ןתמא רעד ןיא ןוא ,רדאיליב רעסאי

 טימ קידנשוריחראפ ,דנאנאכָאנ ןטכאנרעדפיוא יירד טסנוק ןייז טרירטס

 ,ןטנווֶא יד ןיא טליּפשענ םיא טימ ןבָאה סָאװ סרענטראּפ עלא ליּפש ןייז

 .טָאטשטּפיוה רעד ןופ ןענָאיּפמעשט יד ןופ סרענטראּפ ענעכילקעגסיוא

 רעטעפ רעד שזיטסערּפ א ראפ סָאװ טימ ןוא ץלָאטש רעסָאװ טימ

 רעשמ ךיא ריא טנָאק ,טשעראקוב ןופ טרעקענמוא ךיז טָאה לאומש !

 -שעג בָאה ךיא , } דרראיליב םייב גיניק םעד ןנָאלשעג בָאה ךיא ,, -- .ןייז

 ןכעלגיניק ןופ טסאג רעד ןעוועג ןיב ךיא ,, , דראיליב גיניק ןטימ טְליּפ

 טרעטייוורעד רעמ ךָאנ םיא טָאה גנוריסאּפ עקיזָאד יד ,ָאי "...!!!ףיוה

 -ָאב רעד ייב ןראנסיוא געלפ רע סָאװ טלענ םעד טימ ןוא הכאלמ רעד ןופ
 םענופ טסאנ רעיירטענ ןוא רעטּפָא רעבלעז רעד ןבכילבעג רע זיא ,ןעב

 .קירב רעטיור רעד ןופ רעלסקעוו עפאק
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= 
 ןא טכאמעג טָאה ו

 ,ײצילַאּפ א ןופ

 ןסיירוצסיורא יז

 ב ךי =

 טאקָאװדא ןײז

- 

 עהעג טסָאה --

 נ טייק ,ךייא טעב ךיא --

 יורא טָאה ןוא טנענא-לָארט

 ךימ טָאה רע .ייצילָאּפ םוצ
= 
- 

 || טייצ ןייק טשינ

 ריי

* 

- 
 = = ןייק *

 : ן

 ש רימ ,טקידיײלא

 אה -- ןטרא

: 

 ו יד ןריציפירעוו וצ יד

 מוקעננײרא זיא נָאט א ןיא

 ןבָאב יד ןוא טפאהנסיווענ

 ,םינוק עריא ןרילראפ

 ש םענופ שיײלּפ

 נילָאקינ ןפיוא קנאב-שיילפ רעד ןיא ןאמ ריא

 אומש רעטעפ רעד
ּ2 

 = ףראד יז
= = 

 טימ ןוא ןו : 'יאפ גיי ֹי םיא

 ףייי
 ;רייי* * ביוא רך

 ** * ק ןבָא ה טש =

 קע זיא בייוו ןייז



 לאומש רעטעפ רעד ךיז טָאה ענאל רעמענעננַאמוא רעד טָא ןיא

 :ןעז ןטלעז ךיז נעלפ רע ןכלעוו טימ ,ןטאט ןיימ וצ ןדנָאװענ

 -יילאב ראפ הסיפת םישדח יירד וצ ןרָאװעג טּפשמראפ ןיב ךיא --

 ןזיב ביוהנֶא ןופ ,השעמ עצנאנ יד ןטאט םעד רע טלייצרעד -- גנוסיד

 .ףוס

 ןופ טכארבענפיוא ןוא טרעהענסיוא םאזקרעמפיוא םיא טָאה עטאט רעד

 -רוא ןפראש ןופ ןוא טנעגא-לארטנָאק םענופ טירש ןשינאנילוכ םעד

 טעװ רע זא לאומש רעטעפ םעד טגנָאזעגוצ רע טָאה ,טכירענ םענופ לייט

 ןטיס ,וקסערדנאסקעלא ָארטסעאמ םוצ גָאט ןרעדנא םעד עקאט ןײג

 ויא ,סאי ןופ םיצירּפ עלא טעמכ יו טקנוּפ ,רע .יָאלָאלָאט ןעמָאנוצ

 .הנוק סנטאט םעד ןעוועג

 ?סָארדראפ א סעּפע טסָאה !יול ,ריד טימ זיא סָאװ --

 ןוא ,תורצ םרעדורב ןיײמ ןופ דיר יד זיא'ס ,ָארטסעאמ ןיינ --

 .השעמ עצנאנ יד םיא טלייצרעד רע

 -יא רימ לָאז רע ,ןלעזעג א ןנרָאמ רימ קיש ,יול ,סיוא ךימ רעה --

 וד ןוא ןייפ ןכאמ רימ סע לָאז רע ,רעמיצ-זייּפש סָאד ןריטילָאּפרעב

 םייב לעּפא םענופ ןימרעט םעד טמיטשאב טָאה ןעמ ןעוו ראפ רימ גָאז

 .לאנובירט

 ,לכיב-ץיטָאנ ןייז ןיא ,טנכייצראפ טָאה יָאלָאלָאט רָאסעּפָארּפ רעד

 סלאוטש רעטעפ םענופ גנולדנאהראפ רעד ראפ העש יד ןוא נָאט םעד

 ראפ ,ץנאטסניא רעטשרע ןיא ,ןרָאװעג טּפשמראפ זיא סָאװ ,לעּפא

 .גנוקידיילאב

 עטאט רעד ןיירא לאנובירט ןיא קעווא ןענעז סעצָארּפ ןופ גָאט ןיא

 ןײק ויא'ס יהעלע ,טרעטיבראפ ןוא קירעיורט ,לאומש רעטעפ ןטימ

 ןטיס רדאיליב טליּפשענ טָאה סָאװו ,דלעה לאומש רעד ןעוועג טשינ לָאמ

 .דנאנידרעפ ניניק

 טרעפטנעעג ןבָאה ,?לאנובירט ןופ גנולײטּפָא רעד ןיא ןפורעגנסיוא

 -ײצילָאּפ רעד ןוא רָאלָארטנָאק רעד ,דלעה ?אומש רעטקידלושאב רעד

 ןוא עטאט רעד ,טאקָאװדא רעד ןעגנאגעגעגניירא זיא יז ךָאנ ,טנענא

 .יִאלָאלָאט ָארטסעאמ רעד
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 יו םעדכַאנ ,טנעדיזערּפ םענופ גערפסיוא רעד ןָא ךיז טבייה'ס

 טָאה ל?אומש רעטעפ רעד .ןטקידלושאב םעד טריציפיטנעדיא-טָאה רע

 -ענ זיא'ס יוזא יו ,טנעדיצניא ןנעוו ,ןקָארשעגנָא ?םיב א ,טלייצרעד

 טריטקיד ןוא עטרעלקרעד סָאד טרימוזער טָאה טנעדיזערּפ רעד .ןעש

 ,טרָאװ סָאד ןעמונעג טשינ טָאה רָארוקָארַּפ רעד .רעביירש-טכירענ םעד

 .וקסערדנאסקעלא ָארטסעאמ םעד ץנאטסניא רעד ןיא קידנעעז רעד

 ָארטסעאמ רעד ןוא טרָאװו א ןטעכ טלָאװענ טָאה טאקָאוװדא רעד

 .םיא תבוטל ןטכיצראפ לָאז רע ןטעבענ םיא טָאה וקסערדנאפקעלא

 ,רעטנַאלקעגנָא רעד ,לאנובירט רעבושח ןוא טנעדיזערּפ רעה --

 עה םעד ןרָאװענ טריטיזיוו זיא ,טנעילק ןיימ ,דלעה לאומש בצק

 ןיא .נָאװ יד ןריציפירעוו וצ ידכ ,ָאד ךיז טניפענ סָאװ ,רָאלָארטנַאק

 דלעהלאומש ןופ עטיב רעד ףיוא .הנוק א טנידאב רע טָאה טייצ רעד

 טנאה יד ףיורא רָאלָארטנָאק רעה רעד טנייל ,ןטראוו וצ עלעסיב א ךָאנ

 ,טסעשז סנעמעוו ףיוא ,שיט םענופ יז קידנעיצּפָארא ,גָאװ רעד ףיוא

 ןיא ןוא ,ריא ףיוא שיילפ ןטימ גָאװ יד ןגיוצעגקירוצ טָאה דלעה רעה

 טפראדעג טָאה סָאװ הרוחס יד ןגעלעג גָאװ רעד ףיוא זיא ןתמא רעד

 ...ןרעוװ ןגניױװענּפָא

 טימ טנעילק ןיימ וצ ןדנָאװענ ךיז טָאה רָאלָארטנָאק רעה רעד ..-

 ןכלעוו ףיוא קורדסיוא 7 "ענאדישז יעמ ,,יװ ,רעטרעוו עקידנקידיילאב

 -ײצילָאּפ רעד ,ננוקידלושאכ רעד ןופ תודע רעד טגָאזעג תודע טָאה'ס

 טימ ,עדרעװו טימ ,שטנעמ רעדעי טלָאװ ,גנוקידיילאב אזא ףיוא

 ,לאנוכירט רעכושח ןוא טנעדיזערּפ רעה ,רעבָא ;טרעּפטנעענ טכער

 רעכלעוו ,שטנעמ םעד ןוא ?אטראווק ,טרָא סָאד טכא ןיא טעב'כ טמענ

 עטנרעלעג ןופ ,רערעזדנוא יו ןושל ןרעדנא ראג א טימ טניוווענ זיא

 -ילק ןיימ טָאה ןגעוװטסעד ןופ .ןעלטיט עשימעדאקא טימ ןוא ןשטנעמ

 -מענ ןוא דובכ םיא טפאשראפ סָאװ ,קורדסיוא ןא טימ טרעפטנעעג טנע

 -רעט ייוװצ יד ןענעכײצראפ וצ טעב ךיא .!ךײא טעב ךיא ,:ךעל

 :רעד ןתמא רעד ןיא ןעוועג זיא טנעילק ןיימ ןופ רעפטנע רעד .ןענימ

 עניימ ,טוג .- !...רד ןײק טשינ טײק ,ךַײא טעצ ךייי

 טנעילק ןיימ ןכלעוו ןיא ןפוא ןטריזיליוויצ םעד טכא ןיא טמענ ,ןרעה
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 טימ ךייא וצ ךימ טנעוו ךיא ןוא - ךייא טעב ךיא,,-- ,טרעפטנעעג טאה

 טנעמָאֿמ רעשידירוי רעד ךיז טניפעגנ'ס ווו ןרעלקוצפיוא ךימ השקכ רעד

 ,טלדנאהאב טָאה ץנאטסניא עטשרע יד סָאװ גנוקידילאבכ רעד ןופ

 ,ףָארטש עטסכעה יד ,הסיפת םישדה יירד ףיוא םיא קידנטּפשמראפ

 -ַאק-?יוויצ ןויטקעּפסער םענופ ?קיטרא ןפיוא ךיז ןפורראפ רימ ביוא

 רעד זא ,לאנובירט רעבושח ןוא טנעדיזערּפ רעה ,ייטשראפ ךיא

 טנעילקס ןײמ ןעו ,טלָאמעד ןעוועגנ טלָאװ גנוקידילאב ןופ טנעמָאמ

 טעב ךיא , :קורדסיוא ןטימ רָאלָארטנָאק רעה םוצ ןדנָאװעג ךיז טלָאװ

 -אב טרעוו'ס יו טיול ,טנָאז עג םיא טָאה רע רעבָא א טייק  ,ךייא

 .:. {...רד ןייק טש י נ טייק ,ךייא טעּב ךיא ,, ,לָאלָאטָארּפ ןיא טקיטעטש

 יד קידנלעטשקעװא ,וימ טימ םיכסמ טנעז ריא זא ּףָאה ךיא ..

 טלאפ ,לאפ םעד ןיא זא ,קינָאל ןופ לָאשגָאװ רעד ףיוא ןקורדסיוא ייווצ

 ןרילונא ןעמ ףראד ראפרעד ןוא ננוקידיילאב ןֹופ טנעמָאמ רעד קעווא

 טנעילק ןיימ ןעיירפאב ןוא ץנאטסניא רעטשרע רעד ןופ םולשאכ םעד

 טרירוניפ טנעמעלע רעד ?ייוו ,גנוקידיילאכ ףיוא גנוקידלושאב רעד ןופ

 ."ןכערּפשוציײרפ םיא ןוא ,רָאטקאפ רעשידירוי א יוװ טשינ

 'יש+ = } וי

 לאנובירט ןצנאג םענופ ,גנומיטש רעכעליירפ רעד טָא ןיא ןוא
 טיירפאב דלעה לאומש רעטגָאלקעגנָא רעד זיא ,םלוע ןצנאג ןופ ןוא



 וקסעּפאגא רערעל

 ןוא ץירָאמ ,, עיזאנמינ רעד ןופ םאלק ןטייווצ ןיא ןעווענ ןיב ךיא

 טעדנירגעג 1909 ןיא טָאה עיזאנמיג יד טָא .סאי ןופ .?עטכאוו יטעב

 ,רעליש עשיריי יד ראפ ןכאמ וצ ץאלּפ ידכ , ּפָארטנאליפ ,, ריקנאב רעד

 ןיא ןעמונענפיוא טשינ ,רעצעלּפ ןיא לננאמ סיוא ,טָאה ןעמ עכלעוו

 .ןײציל ןוא סעיזאנמינ עקיטרָא יד ןופ ןסאלק עטשרע

 ןיא ןענָאמרעד וצ יאדכ זיא ּפָארטנאליפ םעד טימ תוכייש ןיא

 -ופ ננוטייצ רעקיטרָא ןא ןיא ,1919 ןיא ,ןענישרעד זיא סָאװ ץיטָאנ א

 -עגנָא סורדראפ טימ םיא טָאה סָאו ,רעמירד לָאראק טסיצילבכוּפ םענ

 יז ףיוא ,רָאי םענעי ןיא ,טָאה ּפָארטנאליפ רעקיזָאד רעד ?ייוו ,ןפירנ

 ראפ ,עקירעמא ןופ ןעלקיטרא-?יטסקעט טימ ןָאגאוו א ןעמוקאב ןעמָאנ

 -נאג ןיא הרוחס יד ךיז טָאה רע ןוא סאי ןופ טפאשמערָא רעשידיי רעד

 -ענ ,עזירק ןופ דאירעּפ א תעכ ,ךיוא טָאה ריקנאב רעד .טננייאעגנָא ןיצ

 -מערָא עשידיי יד קידנעוװעבאראכ ,,קנאב;רעד ןופ םרעטלאש יד ןסָאלש

 ןופ ןדנ ןראפ ןעגנורָאּפשּפָא עריא טרינָאּפעד טרָאד טָאה סָאװ ,טפאש

 .געט עטלא יד ראפ רעדָא ,רעטכעמ יד

 טצאשענ ךיוא זיא רעמירד לָאראק זא וי ךיוא ָאד ?יוװ ךיא

 רערעדנואוואב רעסיורג ןוא לאוטקעלעטניא עעזעננָא סלא ןרָאװענ

 ךיוא זיא רע :ףוס ןשינארט א טאהעג טָאה רע .רו ר ק רעשטייד רעד ןוֿפ

 --נא טימ ,גוצ-ןטיוט ןטמיראב קיריורט םעד ןיא ןרָאװעג טּפוטשענניײרא

 -ילבענ ןבעל א ..רעדניק ןוא ןעיורפ ,רענעמ ,ןדיי טנזיוט .ףלעווצ .ערעד

 ,טלייצרעד רימ טָאה ,ןָאנאוו ןבלעז ןיא ןעווענ םיא טימ זיא סָאװ ,רענעב
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 ,ןכערבראפ ןכעלרעדיוש םעד ןופ תודע ןא ןעווענ זיא סָאװ ,רעמירד זא

 ,לָאמ עכעלטע טָאה ןוא ןָאנאוו םענופ טנאוו רעד ןיא טנעלעגנָא ךיז טָאה

 -יירש ,ןָאנאוו םענופ טנאוו רעד ןיא ,ּפָאס ןייז ןנָאלשענ ,חוכ ןצנאג ןטימ

 -?וק רעשטייד רעד ןיא טבייל גענ טסָאה וד סָאװ ,ּפָאק ,ריד אנ,, :קידנע

 םיא טָאה טולב סָאד לייוו ,ןלאפענרעדינא רעטשרע סלא זיא ןוא . רוט

 .זָאנ רעד ןופ ןסינ ןביוהעננָא

 זיא עיצקעריד יד ?ייוו ,תובישח סיורנ טאהענ טָאה עיזאנמינ יד

 ,טסיצילבוּפ ןוא רעטכיד םענעברָאטשראפ םעד ןרָאװענ טיורטראפנַא

 ןשיווצ ןעוװעג סרערעל יד ןענעז ,םעד ץוח .ןָאידָאר-ןאמרעיוטש ףלָאדא

 -ריטנאלאט רעטעּפש רעד וליפא .טָאטש רעד ןופ עטסטריציפילאווק יד

 -ָארּפ ,טעטיסרעווינוא רעסאי רעד ןופ רָאסעּפָארּפ-עינַאלָאיצָאס רעט

 רעוויסערנָארּפ ןוא רעטמיראב רעד ךיוא יוװ ,יירדנא ערטעּפ רָאסעּפ

 -על יר ןופ ןעװעג ךיוא ןענעז ,ןאדרָאי וגרָאי (רעקימעדאקא רעטעּפש)

 -על םעד ןופ טייצ רעד ןיא זא ,טסווואב זיא'ס .עיזאנמינ רעד ןופ םרעד

 עדנאב א טָאה ,ןוקסענָאטנא ןופ ננוריפ רעד רעטנוא ,רָארעט-ןראנָאינ

 -רעד .טקינײּפעג ייז ןוא ןקעטָאילביב ערעיײז טכאמעג בורח סענאנילוכ

 טאהעג טָאה רע .דרָאמטסבלעז ןעננאנאכ יירדנא רָאסעּפָארּפ טָאה ראפ

 ןיא -- רע טָאה 1938 ןיא זא ,ךימ ןָאמרעד ךיא .ןעעדיא עוויסערנָארּפ

 םענופ טעטיסרעווינוא רעד ןופ רעטאעטיפמא ןיא גנוז עלרָאפ א ןופ ךשמ

 טימ טדערעג , עיּפָאזָאליפ ןוא טסנוק רעד ןיא םזיטנאמָאר רעד ,; ?קיצ

 שיטסירעטקאראכ םיא ראפ ןענעז סָאװ ,טנאלאט םעד ןוא עיצידורע רעד

 -?נילפאב ןייז ןיא ןוא עינָאלָאיצָאס רעד ןיא םזיטנאמָאר ,,ןנעוו ,ןעווענ

 -וטס עראנָאינעל ןוא ןלאוטקעלעטניא לאז ןלופ א ראפ ,עזָאּפסקע ןט

 עטנאנעלע ןוא עקירעגנילק-?ליוװ עניײײז ןופ ענייא ןיא רע טָאה ,ןטנעד

 רעד -- .ָאירוטס טע אריא עניס,, ,ןרעה עניימ ,ָאי , :טגָאזעג ,ןזארפ

 ראפ ןבעל ןטימ טלָאצאב טָאה רע ןוא - .טריטסיסקע ףמאק ןסאלק

 ןוא ןדנאטשמוא עלא ןיא ,ןנָאזסיורא נעלפ רע עכלעוו ,ןעעדיא ענייז

 שטייד טנרעלעג זדנוא רע טָאה עיזאנמיג- לעטכאוו ,,רעד ןיא .טומ ליפ טימ

 -יפ ןשטייד ןסיורג םענופ רעליש א ןעוועג זיא סָאװ ,רע .שינעמור ןוא

 -ָאלָאכיסּפ רעלאטנעמירעּפסקע רעד ןופ רעדנירנאב רעד -- טדנואוו ףָאסָאל
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 גוי יייו * זיא'ס - סאלק ןיא ןעמוקעגניירא זיא רע ןעוז
 ,/ווצה

 ֶי
 גָאט רעקינוז א /

 לימ ךָאנ ,ךָאוו רעד ןיא לָאמ ייווצ ,וקסעּפאנא

 רערעל רעד טיירגענוצ טָאה רָאכ םעד .וו .א .א רָאכ טימ טייקכעלרעייפ א
 י א
 ןיא .סָא8

 ,ךיוא ןעמ טָאה ,רָאי
 וּפ .רָאי-ןרעל ףוס -- יאמ שדוח ןיא ןעוועג זיא'ם

 עזדנ ןא ןיא ,טלָאמ יי ֹד
- 
 טריזינאגרָא ,עיזאנמינ ן

 טק יר

=, 
 ו

 -- המשנ ןייד

 ונָלא ןופ

 לעמ א ?יטש ריד טסגניז רע ןָא 5 ,וטספייפ

 יימ טקידירפא יד

 סיורא ,העש רעד ןופ ףוס םוצ

 ט

* 
= 

4 

 וו
 יד יייי

 * ייד א
 מוק 8 |צ

-= 
 ו

+ 

 ֹי
 = ש גיי רייגי

 * יי
 וי

5 
 מיא

 + פ א+ =
 צא | זָכ =



 רעטצנעפ ערעזדנוא ?ייוו ,ךעלגנעהריפ יד ןניוצעגּפָארא טָאה ןעמ ןוא

 -נורדענניירא רעבָא ןענעז ןלארטש-ןוז יד .םורד ןגעקא ןעוועג ןענעז

 יוזא ןוא .ךעלננעהריפ יד ןשיוװצ ,ןפיירטש יד ךרוד ,סאלק ןיא ןע

 םעד ןזָאלבענפיוא ייז ןבָאה ,?מוט ןסיורג א טכאמעגנָא ןבָאה רעדניק

 ריט יד .טכיל ןפיירטש יד טָא ךרוד ןעזעג טוג טָאה ןעמ ןכלעוו ,ביוטש

 :וקסעּפאנא רערעל רעד ןעמוקעגניירא זיא'ס ןוא טנפעעג ךיז טָאה

 ?םאלק ןיא ביוטש ליפיוזא זןיא סָאװראפ ,ףעש-ןסאלק --

 א?שענ ךיז ןבָאה ךעלגניי יד --

 ?ןעוועג סע זיא רעװ --

 יי
 ש .'|4

 -ענ טָאה סָאװ ,טרעפטנעעגנ רע טָאה -- ןנָאלשענ ךיז ןכָאה עלא --

 טניימענ רעבָא טָאה רע ,ןנָאלשענ ךיז טָאה'ס רעוו ןנָאז וצ כוח םעד טאה

 .ּפעלק ןופ טעוװעטארענ עכעלטע רע טָאה יוזא זא

 ,העש עקידנעמוק רעבָא ,טיײצ ןײק טשינ ךיא בָאה טציא ,טונ --

 -ידארט ןטימ ּפעלק 2--3 טסייה סָאד -- ןפָארטשאב עלא ךייא ךיא לעו
 .קלח-רעטניה ןפיוא ןבכלָאקרעװעג ןלענַאיצ

 רע זא טסוװענ רימ ןבָאה ,טנעקענ םיא ןכָאה רימ יוװ יוזא ןוא

 ןגעלָאק יד ןכָאה ,ןויטקעּפסרעּפ עטונ עכלעזא ךיז ראפ קידנַכָאה

 זיא'ס יװ טיול) ךיא ןוא רעטלא ,אעטסירק ,וינאפעטש ,ץארנ ,ןאמפואק

 שזיטסערּפ םעד קנאדא ,רענעמור ךיוא טכוזאב עיזאנמיג יד ןבָאה ,ןעז וצ

 ,ןיינ וצ רעמ טשינ א ,(םסרערעל יד ןסאנעג ןבָאה'ס ןכלעוו ןופ

 פוס רימ ןבָאה יוװ ייס א זומ יד וצ טשינ ןוא רָאכ םוצ טשינ

 .עיזאנמינ-הכולמ א ןופ רערעל א ראפ ןעמאזקע ןבענּפָא טזומענ רָאי

 -ניירא עריא ןביז א ןופ עּפורג א געלפ ,העש-קיזומ רעד תעב זא יוזא

 .לאב ןליּפש טרָאד ןוא ךריק רעד ןופ ףיוה ןקידתונכש ןיא ןיינ

 רימ ןבָאה ,סעיצקעל יירד-ייווצ ןופ טלעפעג ןבָאה רימ יו םעדכָאנ

 -רומ ,,עּפורג יד טָאה ,ארטנָאק ןוא ָארּפ ,סעיסוקסיד ךָאנ .ןעמוקאב ארומ

 -קיזומ ענייז וצ ןייג וצ רעדיוװ ,טייהרעמ-ןעמיטש א טימ ןסָאלשאב , םיד

 .סעיצקעל
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 טרול רעוא

 אוי

 ןיא ןעמוקעגניירא םענייא ןיא עלא רימ ןענעז ,גָאט ןטייווצ םעד

 א טכאמעגנָא ןבָאה ןגעלָאק-ןסאלק יד .עיצקעל-קיזומ רעד וצ ,םאלק

 םָאו ,לקאטקעּפס ןטימ טיירפעגנ ךיז יז ןבָאה ,קיטייצניײא ,ןוא דלאווענ
2 

 וקסעּפאנא .ףעש-ןסאלק םעד ץוח - ןבילבענ טניושראפ טשינ ייז ןופ זיא

 -ענ ןטימ ץימש  ייווצ וצ ןעמוקאב ןַכָאה;עלא -- טרָאװ ןטלאהענ טָאה

- - 6 - 

 ןטראוו ןלָאז םידרומ,, עלא זא טנָאזעג טָאה ףעש-ןסאלק רעד םנה

 ןליופאב טָאה'ס יװ יוזא - ןוויוא ןבעל ,קע ןיא ףָארטש רעיײז ףיוא

 קנאב ןיײמ ןיא ןצעזוצקעווא ךימ ןסָאלשאב ךיא בָאה - רערעל רע
66 

 ןטעבראפ , ךימ לָאז וקסעּפאנא רערעל רעד זא ןסָאלשטנא

 עּפורג רעד וצ טיירדעגכיוא ךיז

 -נא :הרצ עסיורג א ןעוועג תמאב זיא'ס .ןטשרע םעד ןפורעגסיורא ןוא

 טָאה'ס .ריפ ןבענטג רע טָאה ,ןבלָאק-רעװעג ןטימ ּפעלק ייווצ טאטש

 ,רעטשרע רעד יװ טקנוּפ ,ךיז טָאה רעכלעוו ,רעטייווצ רעד טגלָאּפעג

 רערעל רעד ןעוו ...טנייוװעג טָאה ןוא קיטייו ראפ ןטניה םייב ןטל

 ,ןגיוא יד ןיא ןרערט טימ ,,ייז ןבָאה ,ייווצ עטצעל יד ייב ןטלאהענ טָאה
 ,קנאב רעד ןיא קידנעיטש בלאה  .ךיוא דלאוו א רעה ,, :ןנירשענ ד ןיא יד א סג יי ריי הר ר א+ 6910 22 =8 8 * = יי = =

 טגנאלרעד ןיוש טָאה רע זא ןעזענ בָאה ךיא ןעוו .טראוועג ךיא באה
 ,לעפאב םרערעל ןפיוא ,ןייגוצסיורא טיירג ןעוועג ךיא ןיב ,ןטצעל םעד

 ןכלעװ טימ ,רעבורג ,עגעלָאק-קנאב ןַײמ .קלח ןיימ ןעמוקאב וצ ידּכ
 :לוק א ףיוא ןעשטיווק ןביוהעגנָא ךיוא טָאה ,טגירקעצ ןעוועג ןיב ךיא
 רָאכ ןיא ךעלגניי ךס א ןבָאה ,םיא ךָאנ ןוא !ךיוא דלאוו ,רערעפ רעה,
 0 דלאוו ,רערעל רעה , , ךיוא דלאוו ,רערעל רעה ,, :ןפורענסיוא

 ףיוא ןיינוצסיורא טיירג ,עיציזָאּפ רעד ןיא נא ץלא ןיב ךיא ןוא

 .רערעל םענופ "גנודאלנייא רעד
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 ןטימ טעברא ?קיטש ןייז טקידנעראפ טָאה רערעל רעד יוװ םעדכָאנ

 -ענ רימ ףיוא טָאה , ו ןיא טקוקענמורא ךיז רע טָאה ,ןטצעל

 לננאמ רעד טכארבענפיוא ,םתסה ןמ ,םיא טָאה'ס ר ןצרוק א ןפראוו

 קירעי ףלעווצ א ןופ טומ רעד ןוא רעליש יד ןופ טעטילאינעלָאק ןיא

 ןפיוא טקוקענ לָאמ א ךָאנ טָאה ןוא ,ןלעטשוצננעקא םיא ךייז יי

 ."!ךיוא דלאוו ,רערעל רעה , :טרידנאקס רעטייוו טָאה סָאװ םאלק ןצנא

 :עמיטש-ןָאטיראב עקידרענוד א טרעהענ ןעמ טָאה םיצולּפ

 1122 רעמונ ָאישזדעפלָאס םעד טנניז !ליטש ןײז לָאז --

 עניימ םיעכהל .רעטפארטשאב טשינ א ןבילבעג ךיא ןיכ יוזא ןוא

 ןוא .דנאטשפיוא ,, םעד טריזינאגרָא ראה ךיא עכלעוו טימ ,ןנעלָאק

 -ומ םעד זא ןעזענ טָאה רעכלעװ ,סאלק ןצנאנ םענופ גנושיוטנא רעד

 -יצנייא רעיז ,טומ טימ ,טלעטשעגננגעקא ךיז טאה וקסעּפאגא ןקידאר

 .עגעלָאק רעק

6) 

 יו; צ

1 
 ךימ בָאה ןוא ייציל םעד טקידנעראפ בָאה ךיא :ןרָאי ייבראפ ןענעז 'ס

 .טעטלוקאפ רעשיניצידעמ רעד ףיוא ןבירשראפ

 ווו ,יציל םעד טכוזאכ ךיוא טָאה ,סחנּפ ,רעדורב ישו ןיימ

 .וקסעּפאנא רערעל רעד טעבראעג טָאה'ס

 רערעל רעד .רָאי-ןרעל ביוהנָא ןופ גָאט ןשטרע ןיא ןעווענ זיא'ס

 -אק ןופ רעליש עיינ ענייז ןופ ןעמָאנ ןדעי ןפורענסיוא טָאה וקסעּפאנא

 ידכ ,טכארטאב רעטנענ יז טָאה ןוא סאלק-ייציל ןטפניפ ןופ גָאלאט-

 :ןבילבענ ןייטש זיא ןוא דלאוו ןפורענסיוא טָאה רע. ןענעק וצ רעסעב יז

 ?יציפ םעד טכוזאכ טָאה סָאװ רעדורב א טסָאה --

 רערעק ירעה ,אי -

 ?טציא רע זיא וװ ןוא

 .טעטלוקאפ רעשיניצידעמ רעד ףיוא טנעדוטס זיא רע --

 | ירא לָאז רע ,ףצוחמ םעד ,רעדורב ןייד גָאז !ָאווארב ?ָאי --

 ,ןוב ?עשט ורדנאסקעלא ,, עיזאנמיג רעד ןופ טאיראטערקעפ ןיא ןעמ
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 .שז ארוק

 ,ןראלּפ

 וטס עשיד" יד

 2 רֶא סעּפָארּפ רעד

 הק וב יא יד ךיז זאק

: 

 רפ ענייז טריק

 ו סָאד קידנרירטסוליא ,ןטנעמ

 *יה 5 * * * פה ויי - == * * א* * יי ** '*

 א = בבוביװוט חד | ו+ ןוא
 = אזא י ** א א י*+ * = א+ = ר י=-
 םיטנא ןשיטאנאפ םעד

 -*י

 טוי ועס אדארטפ

 צ יי = ןָאטג ארָאכאל עש -

 םורא יוזא
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 אז רעּפ ןיימ ענונ

 ד ןבָא ה ןשינרעטאמ עקיזָאד יד



 ןרָאי טימ קירוצ ןבָאה'ס ווו ,סאי זיא ןעורמוא עשינאנילוכ יד תעב

 ,אערעג ונאעשזדָארבָאד יװ ּפעק עקיטכיל עכלעזא ,טכיל טיירּפשראפ

 -שענ ןופ טרָא סָאד ןעווענ -- וי ןוא עדשזעדענ רעדירב יד

 -וטנעדוטס רעד ןופ וטפיוא רעד - ּפעק ענעטלָאּפשעג ןוא ןנעל

 ,ץיירק-ןקאה ןשיראבראכ ןופ רעגנעהנָא ןא ןעווענ זיא סָאװ .,טפאש

 -ָארּפ ןעמענוצנָא טבערטשענ טָאה עכלעוו ,

 -לעװ ,עשינעמור טימ םענייא ןיא ,ןטנערוטס עשידיי יד ןכָאה ,ןצרָאּפ

 ענאל רעד ןופ טכיזעגנָא ןיא
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 ןביוהעגנָא ,ןעעדיא עשיטסיסאר יד ןופ ןטלאהעג טשינ ןבָאה עכ

 דישטסנלעו ןופ ןטייהניא ןיא ןריזינאגרא וצ ךיז

 -עּפָארּפ רָאטקער ןעוועג זיא'ס ןעו ,טײצ רעד ןיא ןעוועג זיא'ס

 ןוא ןעגנוגײצרעביא עראטינאמוה טימ שטנעמ א ,ונאעניטעלס רָאפ
 ןנעוו - ?ערָאפ שזרָאשז נָאלָאיצַאס ןשיזיוצנארפ ןסיורג ןופ רעננעהנָא ןנ

 רעד ןיא ןעלקיטרא עכעלטע טכעלטנפעראפ טָאה רע ,קרעװ םנעמעוו
 עשינעמור םָאד) .עקסאענאמָאר אצאיוו , טפירשטייצ רעסאי רעבושח

 ,ןראנָאיגעל יד ײב אנח עסיורג א - רעבמעצעד ןטנעצ םעד ברע
 םובמינ םעד ןופ טדנעלבראפ ןעװעג ןענעז סאו נער 7 יד ןבָאה

 ףילוצ ןםרוק יד ןפיײררעביא לאז ןעמ 8

 רעשיניצידעמ רעד ןופ ןאקעד רעקיטלָאמעד רעד .אגח רעקיזָאד רעד
 שטנעמ רעשיגרענע ןא ,ץאלאג-וקסענאפעטש  רָאסעּפָארּפ ,טעטלוקאפ
 -רָאראפ טָאה ,ןעגנומערטש ערענָאיצקאער יד ןופ רענגעק רענעּפָא ןא ןוא
 ז שירָאטאגילבָא לָאז ןעמ זא ,ןטנעדוטס יד ייס ,ןרָאסעּפָארּפ יד ייס ,טנד

 -יזָאד רעד ןיא טרעדילגעגנייא ךיז ןבָאה סָאװ ןעניקּפיצסיד עלא ןופ

 ,1923 רעבמעצעד ןט10 ןופ גָאט רעלאטאפ רעד ןעמוקענ זיא ם

 -וש רָאסעּפָארּפ םייב גנוז עלרָאפ א ךיוא ןלאפעגסיוא זיא'ס ןכלעוו ןיא



 - ונערָאװ עלא ץָארט .קי דייל ןעווענ טעמכ
 םיר =

 1 ר יכ קראטש
= = 

 עֶנ
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 : טס עשירדיי

 וז ער יז ראפ
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 יא טורשראמ ןצנאנ

 טייקליטש
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 נָאט ןקידרעוװקנעד םעד וצ זיב ןעננאנענוצ סע זיא יוזא ןוא .רימ ףיוא

 : .1923 רעבמעצעד ןט10 ןופ

 -סארד םעד ןפראװעגרעטנוא ךיז טָאה ונאעלומוש רָאסעּפָארּפ רעד

 .גנוזעלרָאפ יד ןטלאה ןעמוקעג ָאי זיא ןוא טאנאקעד ןופ םולשאב ןשיט

 קאנק ןזעוורענ אזא טימ ןוא םינּפ רעיוז א טימ לאז ןיא ןיירא זיא רע

 ךימ בָאה - קידנעטש יװ ,ךיא ןוא ,טשינ לָאמ ןייק יו ,ריט רעד טימ

 ןטימענגסיוא ךיא בָאה לָאמ סָאד .קנאב רעטשרע רעד ןיא טצעזענקעווא

 ,טקוקעגנָא ךימ -- גנוזעל רעד ןופ ךשמ ןיא טָאה רעבָא רע .קילב ןייז

 עכלעזא ךָאנ .גנוזעלרָאפ יד ןטלאהעג רימ ראפ זיולב טָאה רע ייהעלע

 ידכ ,ףראש ןוא ץרוק ,לוק רעכעה א טימ רע טָאה ,ןענעײל טונימ ןעצ

 טסעטָארּפ ןיז טנָאטאב ,סעּכ םעד ןוא עיצָאמע יד ןטלאהאבוצסיוא

 -וטס ןרעה עניימ ,, :לאז ןצנאג םוצ טדנעװעג לָאמ סָאד ,ךיז טָאה ןוא

 ןכייצ סלא ןוא ןטנעדוטס עכעלטסירק יד ייב בוט-םוי זיא טנייה ,ןטנעד

 ,ןםעטלוקאפ ערעדנא יד ןופ ןטנעדוטס יד טימ ,טעטיראדילַאס ןופ

 .-- ריט רעד ןיא קאנק א טימס סיורא זיא ןוא  גנוז עלרָאפ יד רעביא ךיא סיר

 ?קניוו ןדעי רעביא טזָאלענּפָארא ךיז טָאה טייקליטש-םלוע-תיב א

 םורא ץלא ייהעלע ,ךרָאש ןייק טשינ ,ריר|ןייק טשינ ,רעטאעטיפמא םענופ

 -מא םענופ קנעב יד ןיא ןטנעדוטס יד :ןרָאװעג טרעווילנראפ זיא זדנוא

 יד ןיא ןענעּפ רעדָא םרעײלכ יד טימ ןציז ןבילבענ ןענעז רעטאעטיפ

 .ָאטעג-ןָאקלאב םענופ שינעקיטש רעד ןיא עקיבלעז סָאד ,טנעה
 -שעגסיוא ןשירעטסיה א ןופ ןרָאװעג ןטינשעצ ור יד זיא לָאמאטימ

 !םיורא סענאדישז עלא,, :ןאעלקיב ןעמָאנ ןטימ טנעדוטפ םענופ ייר

 -פָארא ןביוהעגנָא ןבָאה ןטנערוטס עשידיי טימ ןענָאקלאב יד ןופ

 רעכיבנרעל רעדָא ןשאט יד טימ ןטנעדוטס ןוא סעקטנעדוטפ יד ןייג

 ןעיירשעג ןרעה טזָאלעג ךיז ןכָאה רעטאעטיפמא ןיא תעב ,טנעה יד ןיא

 ןבָאה סָאװ ןטנעדוטס יד ןנעק ןעננוקידיילאב ןוא תוללק ,ןעגנוָארד ןוא

 וװ טרָא םעד ףיוא טרענייטשראפ ,ךיא .ננאנסיורא םוצ טליאעג ךיז

 רעבָא ,ןיינוצסיורא ןוא ןכייהוצפיוא ךיז ןסָאלשאב בָאה ןסעזעג ןיב ךיא

 רעסיורג רעד טָאה ?ייוורעד .ָאטעג ןופ ןטנעדוטס יד טימ םענייא ןיא

 ,ֿפערט יד ּפָארא ךינ זיא סָאו ,םלוע םעד ןופ סעדלאוועג יד ןוא שער

 סָאװ - ךעלדיײמ ןוא ךעלגניי ןופ שינעּפוטש ןוא ננארדענ סָאד וצרעד
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 םעד וצ טעוװָאקענוצ

 5 ןופ סיורא טלָאװענ ן בָאה

 רעמ ךימ -- רעפסָאמטא רעקי רמונ היג רעד ט יז



 תֶאו - עלעטניו טכײל א ןופ ןבירטעג ,ןעלמיה יד ןופ עזייר רעגנאל

 -פעוװ -- ןרענאל עדייב ןשיוװצ ?גנארעג םעד ןופ ןרָאװעג טרעטשענ זיא

 ,ירינוא אצאיּפ רעד וצ זיב -- ןּפורג ןיא |

 ןוא ,םעמרָאפינוא ןָא ןוא טימ ,טייל-ײצילַאּפ טנגעגאב ייז ןכָאה'ס

 םָאה ,אזוק טשריפ ןופ טנעמונָאמ םענופ ?קָאז םעד ןופ ּפערט רעד ףיוא

 -ײא ןופ ןסירענסיורא יו ,טלאטשענ עלופסקורדנייא יד ןעזעג ןעמ

 -יטעלס רָאטקער םעד ,יוננ ןופ ןרעיומ יד ןופ ןפילערָאסאב יד ןופ םענ

 ןכאמ וצ ףוס א ןטנעדוטס עוויסערנא יד קידנרעדָאפפיוא ,ונאענ

 ּצ

 נ ע

 ןופ םידימלת יד טקעלפאכ סָאװ ,עיצאטסעפינאמ רעכעלדנעש רעד ו

 ןאריוולע ,םינּפ לא םינּפ ,םיצולּפ ךיא עז רעד געלשעג םעד טָא ןיא

 ,טקוקעגנָא ךימ יז טָאה קילבנניוא ןייא ןוא ןקאכ עטמאלפראפ טימ

 ֿגָארט , :רימ וצ קידנגָאז ,טייז ןיימ ןופ טרָאװקנאד א ףיוא קידנטראוו

 ,ןדניוושראפ זיא ןוא .וקטערטּפ ךיד טכוז 'ס ?ייוו ,קיוװעשלָאב ,ּפָא ךיד

 יו ...ןומה ןדליוו םעד ןשיוװצ ףוג ןקנאלש ריא טימ ךיז קידנרילראפ

 ערעייז טימ ןנָאלשענ טײל-ײצילָאּפ יד ןכָאה ,ןייז רעשמ גנירג ךיז ןָאק'מ

 טנָאקעג טשינ יאדווא ןכָאה ייז רעכָא ,ןפָארטענ {בָאה ייז ווו סענעקעט

 -ַאּפ יד ןדיימוצסיוא טוװרּפענ בָאה ךיא .רָאסערנא םעד ןריציפיטנעדיא

 ןענעז סָאװ יד ףליה וצ ןעמוק ,טרָאד ןוא ָאד ,ןוא סענעקעטשייציל

 א טאהעג ךיא כָאה ,ןעמ טגָאז ,טיײצ רענעי וצ - ,טיונ א ןיא ןעווענ

 ןטימ טסידנעראפ נעלשעג סָאד ךיז טָאה ףוס םוצ זיב .טנאה ערעווש

 רעד -- אזרעמ עליסאוו :יװ ,ןטנעדוטס עכעלדירפ עּפורנ א ןופ טסערא

 טָאה רימ ןוא -- עכעלטע ךָאנ ןוא ונאעראקאוו ורדנאסקעלא ,טסינומָאק

 רעד ןופ טנעגא ןא ןופ טנעה יד ןופ ןסיירוצסיורא ךיז ןבעגעגנייא ךיז

 ,ןרָאװעג טיירפאב ונאעראקאוו ןוא אזרעמ ןענעז טנוװָא ןיא .אצנארוניס

 עכלעוו ,עיצאנעלעד-ןטנעדוטס רעשידי א ןופ גנורעדָאפ רעד ףיוא

 .סאי ןופ רוטקעפערּפ-ײצילַאּפ רעד ייב ןעוועג ?דתשמ ךיז טָאה
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 ענארפ רערעווש רעד ןיא ,טעטלוקאפ רעשיניצידעמ רעד ףיוא סרעדנוז

 עשידיי יד ןטָאבראפ ןבָאה ןראנָאיגעל יד .גנוריצעס רעד ראפ םיתמ ןופ

 רימ יו ,טשעראקוב ןיא ביוא .תמ ךעלטסירק א ןריצעפ וצ ןטנעדוטס

 עדוטס עשידיי יד ןבָאה ,ןרָאװעג טזײלענ ענארפ יד זיא ,ןעז ןלעוו

 ןַא טשינ ,טכארבעג עיבאראסאכ ןופ טמאטשעג ןבָאה סָאװ ,סאי ןיא
 עשידײ יד וװ ,ווענעשעק ןוא ץלעב טעטש יד ןופ םיתמ -- ןטיײקירעוװש
 עד טיול זא .טסווואכ זיא'ק - רעטנארעלַאט ןעוועג ןענעז תולהּק

 -נעש א יו ןָא טיינ סָאד ?ייוו ,ןטָאבראפ ןריצעס סָאד זיא ,תד ןשידַײ

 רעלטעב רעדָא דנובאגאוו א ןופ תמ א ןעניפעג ןוא ... תמ םענופ גנוד

 זעינילער ןופ ץוח זיא ,הלהק רעשידיי רעד ןיא החּפשמ ןָא

 ומ ןָאק םיתמ עכלעזא ןרָאװ ,ןטייקירעװש ערעדנא וצ ןעמוק ,טקנופ

 .גנולעטשאב ףיוא ןעניפענ טשינ

 םיתמ ןעגנערב ךיז ןנעלפ טשעראקוכ ןופ ןטנעדוטס עשידיי יד

 דנובאנאוו יד ןשיווצ ןופ -- עשזָארבָאד רעד ןופ

 מ ןכעלנעמ ןופ ,םאטש ןשיקרעט

 טרירענעגעד ןענעז סָאװ ,םיכוסכיס ןפורעגסיורא טָאה ,ןימ ןכעל

 . תוקולחמ ןיא ןרָאוװ

 רעדַא ןשירעט נָאט

 דצמ ןטסעטָארּפ עקראטש ןפורענסיורא טָאה ענארפ עקיזָאד יד

 ,ןתמא רעד ןיא ןוא .ץנענילעטניא רעוויסערגָארּפ רעשינעמור רעד

 -נוטייצ עשינעמור יד ןיא גנאלקּפָא ןטיירב א טאהעג ןטסעטָארּפ יד ןכָאה

 רעטעלב ערעיײז ןיא טריוויטלוק ןבָאה עכלעוו - ןטפירשטייצ ןוא ןעג

 טמוא יד טפמעקאב קיטפעה ןבָאה ןוא םסעידיא עראטינאמוה

 .סעיידיא ענענאטשענּפָא יד ןוא ץנאד

 ףורּפָא ןלופסקורדנייא ןוא ןטיירב א טאהעגנ טָאה סָאוװ טסעטָארּפ א

 2 טסעשז רעד ןעוועג זיא ,גנוניימ רעכעלטנפע רעקיטלָאמעד רעד ןיא
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 ךיז טימ

 רעוויסערג

 קיטפעה ךיז טָאה

 תושר םוצ ,םישרוי ענײז

 עקיניײא יא

 -ירפוצמוא יד ןעקנעלוצּפָא ?טימ ראברעדנווו

 -יורט יד ןופ ןטייצ יד ןיא יו טק

 עמערָא יד ןונ

 רעטרע

 =| געמראפ
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 יא םִאֹו ו

 עד בניה

 ֹײ ייה ויי וטס עשיריי

 צ יי ימעדאקא ר

 רירז שרג
 א *

: 

 ד

 ֹו= רעד
 רעטשעראק י

 טנעמגארפ א זיא טו

 טעטיסרעווינוא

- 

 + י* ימ ןעקנעשקעווג

 -ָארּפ ,ונאקשאּפ ?יאהימ ,ןטנרעל

 ןוא

 טסייה רע

 -אטסעט ןייז

 ערעדנא םוש ןייק ןריוויטלוק

 ןופ דיישרעטנוא

 ,טעטלוקאפ רעשיניצי

/ 



 * ּפ קינכעט

 ו

 2 יי שינרורי כ יד .,(ןָאדיריּפ ס רעקי

6 

 -, -, ׂש יר וא יד ףיוא
 עטי םר 2 {

 ,קינ רייי ווטייצ

 ,ד שזאוו
: 

 - = טסימָאנָאקע ,, ֶו ח
 ןיא ,םאי ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סעצָארּפ ו

 יצא *' טי מָארּפמָאק א טימ

 יית לי ק עקיט
 | - אזוק .א ןו= , }

 -פינ סָאד ןרעה טזָאלעג םדוק ךיז טָאה טנעמאלראּפ ן

 ו
+ * 

 - ג=-
 = איצא ֹס וע ןו

6 

 וצ
++ = 

 ינַתהי

 ִא טָאה
 = גיי
 וע,

=-* 

 -יזָאד רעד טָא ,אזוק .ק .א זא

 =- יז

 וצ

= 8 

 גיהנמ

 !טבער-םערטסקע ןוּפ
 יִלֶאֹּפ רער יי וש א ןעמוקעגוצ ךָאנ

 .ןטייצ עשיראצ י

 וע =
 גנוייטשטנא ריזל,יי

 ו
= 
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 ה ,ןטנעדוטס עש

 ש יד ןטערטוצרעבירא טנאוועג

 א ירפ רעד ןיא םענעי ןיא טָאה רעקײטָאּפא רעטקָאד רעד

 בָא
 י-

 רעד ןיא ,ןט כא '- רט אב וצ ךיז גרָאז טימ ןביוהעגנא ן

 = = ש םענופ לע
{ { 

 -ו ךיי יו

 ת
 טשינ ולי -

 .ןפלעה ךייא ט לָאװעג ה ָאה ךיא ,

 ת

 טס רעה 2 יײגייברא -
 א, די
 ךיא זא טשינ טעז ריא ,טנ וו

 רימ טמעשענ

 ימ זא

 וצ

 טליפענ רימ
- 
 טשי ג ךיז טָאה יז .ר עוולוּפ ן ןופ סאפ א ףיוא ןעייטש ן

 שידיי י ==

 עינרוריכ רעניילק

 וטס

5 
 ר

 ןיירא

 .ןקרעמאב טנָאקעג טשינרָאג

 ו

 = 4 ר ריר *

 2 - 'צ =
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 2 ףשינ
- = 

 ,,גאייי םימ
 -עק 2 = =

 קידנגָא טסײג

 ייל
 ו

 יריג-

/- 
 ר זיר - יייאי* ר

 / - 22 רע--

 -אדווײז
 יא "שיר

=). = 
 1 ו

 ועש ֹי
 הי, א א -+*

 1 9 + אא רי* =
 סענג :

* 
'8 
 4" "*- = ווד וא םשי רייז

 ו וש

 רטשו "יי י= יכ;רעד ןיא

 עש י;מרווו
 ניקק

 םענופ קי פ
= 

 וע =
 טנעטסיסא ראי דיי

 = ֹי
 * = ֹה עקיזָא } 8

 .םענעקעטש

- 

 טָאה םיצולּפ

 טשינ ָאד ענ ָאק הימ זאא



 ;ןיילא רענייא ,ןזָאלרעכיא ןיילא םיא קידנענָאק טשינ טרָא ןפיוא ןבילבעג

 .ננאנסיורא םוצ טריפענ ןכָאה סָאװ ּפערט יד ףיוא ,םירזכא י

 ךימ ךיוא יז ןכָאה יוזא .ןנָארטענּפָא ךיז טָאה ןייטשנעזָאר א רעד

 טרענייטשראפ} טסיב ,סָאװ , :םעקאלוק ןוא םענעקעטש טימ ןלאפאב

 הימןסיוטשענסיורא עדיײב זדנוא ןבָאה ײז ןוא !ןאדישז ,ןרָאװע
6 

 .ננאנסיורא םוצ ּפערט יד ףיוא סעקאלוק ןוא סענעקעטש

 ןופ תורוש עלעלאראּפ יײוצ טראווענ זדנוא ףיוא ןכָאה לָאה ןיא

 -ניוצ ןוא םעכ טימ זדנוא קידננָאלש - סענעקעטש טימ סענאנילוכ

 .סםענעקעטש הרוש רעלעּפָאט רעד ןיא ןינוציבראפ זדנוא קידנענ

 -נעזָאר עגעלָאק רעזדנוא ןעננאנענייברָאפ רעירפ ךס א ןיוש זיא יוזא

 ןפיוא טנעה יד טימ ,טגָאיענרעביא ךינ ךימ טָאה ןָאזלעדנעמ ןוא ןייטש

 א יװ ּפָאק רעביא שאט ןטימ ךיא ןוא ןריהענ סָאד ןציש וצ ידכ ,ּפָאק

 ,ננאגסיוא ןקיטייז א ןופ רעיוט םוצ ,ּפעלק ןופ טישאב ,ךינ ףיול ,ץוש

 -ענוצ סנניא ןעוװענ זיא רעיוט רעד רעבָא

 -נָא טאלאכ ןטימ ןוא שאט א ןָא ,ןסקאוועג ןיילק ,ןָאזלעדנעמ .טכאמ

 רעכירא רעטָאק א ןופ טיקקנילפ רעד טימ זיא ?טנאמ ןרעטנוא ןוטעג

 עפורנ א ןופ ןברק א ,ןיײלא םענייא ךימ קידנזָאלרעכיא ,טיולּפ םעד

 םעד ףיוא פעלק טימ טיילנאב ךימ ןבָאה עכלעוו ,סענאנילוכ סקעז ןופ

 - א : 4 ש: -. ש =: 6: .
 ּש +! +

 ,לּפענ ןקיאירפרעדניא םעד ןיא .רעיוט-טּפיוה םוצ זיכ געוומוא ןגנאק

 םוקמ ןקיצנייא םעד וצ ןפָאלענ ךיא ןיכ ,טזָאלענכָאנ ?סיב א טָאה סָאװ

 טָאה רע זא ,ןנָאי יוזא ןענײטשנעזָאר ןעזרעד כָאה ךיא ןוא ,טלקמ

 .טפול רעד ןיא ןעילפ ןעזעג בָאה'כ ןכלעוו ,שָאלאנ א ןריולראפ שזא

 ... רעקניכאווש א ןעווענ זיא רע שטָאכ - ןפָאלעג ,ךעבענ ,רע זיא יוזא

 ךימ ןבָאה ,ימ רעשיטָאירטאּפ ,, ליפ יוזא ןופ דימ ,רעיוט םייב

 .ןסימשעגנָא טוג ,טזָאלענּפָא סענאנילוכ יד

 ,רעביא ןגעקא ןופ םירחוס עשידיי ךימ ןבָאה ,סאנ רעד ףיוא סיורא

 רעסָאװו ןיא קידנעעז - ךיז וצ ןטעבראפ ,טלָאװער ןוא תונמחר סיוא
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 ּוורת ףיא טימ מ ןינעלָאק ענייש
 ו=

 וו

 א יר

 ךימ
- 
 ןיימ 8 - ריז וז אב ךימ טָאה געט יד ןב כ םענייא ןיא ןיא ךעלנעט טכוזא -

 ה ךיא רעבָא ,ּפָאק

 - ימ טָאה
 ןטימ ןמיס א טכאמעג עקאט /

 / = ריפ רימ טָאה רעכ
 עֶנ

 ע---
5 
 -י}

 .טנלָאפעג טשינ םיא - * =

 םע ןפורעג עמאמ יד

 ִא ןוב;ךיא

 .עציילּפ רעד

 -טנא היא זיבו ששי ןיימווקצש אךיומיןכיואו =

 רעק

 ןטלעש וצ ,םו אפ טימ לו ןוא עמאמ

 איד וו -
 נ* !

 יד

 .ןגירשענסיוא

 יז טָאה ,עצײלּפ ןיימ קי



 -םיוא ןייק ןוא ,ןסָאלשענ ןעווענ ןענעז ןטעטיסרעווינוא יד יוװ יוזא

 ןביוהעננָא ךיא בָאה ,ןעוענ טשינ זיא ןרעוו טנפעענ ןלא

 ,ןטייהנארק-ןוורענ ןופ לָאטיּפש א ,אלָאקָאס לָאטיּפש סָאד ןכוזאב ו

 -ראּפ ןיטנאטסנַאק רעטנרעלעג רעד ןענאטשעג זיא'ס ןכלעוו ןופ שארב

 ,ןטנעדוטס עשידיי יד ראפ ןרעיוט יד טנפעענ טיירב טָאה רעכלעוו ,ןָאּכ

 רעלעטיּפש יר ןכוזאב וצ טכער סָאד ןעמונענּקעוװא טָאה ןעמ עכלעוו יב

 עיצאקאוו. יר ךיוא ייבראפ ןיא'ס ,רָאי-ןרעק ּפָאד ַײבראפ ןיא כ

 ךעוועג זיא'ס .טנפעעג רעדיוװ טרָאפ ךיז ןבָאה ןטעטיסרעווינוא יד ןוא

 -ידיי ערעדנא ךס איו ,סענעמאזקע עלא ןטלאהעגסיוא בָאה ךיא ,טפבראה

 -ָארּפ ןשיטימעסיטנא םייב עימעכ ןופ ןעמאזקע םעד ץוח ,ןטנעדוטפ עש
 ו 0 1

 ,ןטנערוטס עשידיי עּפורנ א טָאה ,םע לֹוצ .ונאעלומוש רָאסענ א וו

 -אטיא ןייק ןרָאפוצקעווא ןסָאלשאב ,רעכאראסאכ עכעלטע ךיוא םכותב

 -יסרעווינוא סנעמעוו ,לזדניא-בלאה םענופ םורד ןיא

 ןעמ - ןאקלאכ םענופ ןטנעדוטפ יד ןופ תושר
 ןלָאצ וצ דומיל- =ןהש ןייק :ןעננ

 בָאה ,ענעשעק ןיא ןטרָאּפסאּפ יד טימ ,טשעראקוכ ןייק ןעמוקעגנָא *-

 רעשיניצידעמ רעד ףיוא ןביירשראפ וצ ָאד ךיז טוװרּפעג ץלא ךָאנ רימ

 ערדעטאק רעשימעכ רעד ןופ שארב ןענאטשעג זיא'ס וװ ,טעטלוקאפ

 -עגפיונוצ ןבָאה רימ ,טפיסאר ןייק ןעוועג טשינ זיא סָאװ רָאסעּפָארּפ א

 םעד ,ןאקעד ןקיטלָאמעד סעד טכוזאב טָאה סָאװ עיצאנעלעד א טלעטש

 טימ ןעמונענפיוא זדנוא טָאה רעכלעוו ,שטיווָאנימ אנימ ןטנרעלענ

 --נוא ןפרָאװענּפָא ןעמ טָאה טאיראטערקעס ןיא רעבָא -- ןליוו ןטונ ליפ
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 טשרעהענ טָאה טרָאד --םיצורית ענרעדישראפ רעטנוא ,תושקב ערעזד

 ,רעלקעמ א ךרוד טלָאצענניײא טָאה ןעמ ןכלעוו ,שישקאב ןופ ץעזעג סָאד

 רעכלעוו ,רָאלישָאמ אעלאק רעד ןופ רעקײטּפא ןא ןופ ןָאזרעּפ רעד ןיא

 ןוא סרעלָאצ עכאווש ןענעז רימ זא ,ךלוה רעזדנוא ןיא טנעקרעד טָאה

 .ןרעװו טעפ טשינ זדנוא ןופ ןעק ןעמ זא

 -םער יד ייב סעזיוו ןעמונענ רימ ןכָאה ,ןרָאפוצקעװא ןסָאלשטנא

 .ןטאלוסנָאק עוויטקעּפ

 טעב ןייא ןיא ןפָאלשעג ךיא ןיב .רעלוש ,; םייה-ןטנעדוטס ןיא

 ,רבח ןוא דניירפ רעטונ א ,אנָארָאװ םייח ,טנעדוטס ןשיבאראסאכ ןטימ

 טננוי רעשיטסינומָאק רעד טימ ןדנובראפ ףכית ךימ טָאה רעכלעוו

 םייכ ןוא ננוציז א ןיא טקילײטאכ ךיוא ךיז בָאה ךיא ווו ,עיצאזינאגנרָא

 רימ יב טפור עכלעוו ,ןעננוציז יד ןופ ענייא .טסעפינאמ א ןריגאדער

 רערעדנא ןא ןופ טקעיבוס רעד ןייז טעוו ,תונורכז עכעלטרעצ סיורא

 .גנולייצרעד

 ,עילאטיא-יראב ןופ טעטיסרעווינוא רעד ףיוא ןרידוטש רֶאי א ךָאנ

 רעד ףיוא רעדיוו ךיז קידנביירשנייא .םייהא טרעקענמוא ךימ ךיא כא;

 ננעגאב רעדיוו ךימ בָאה ךיא ווו .סאי ןופ טעטלוקאפ רעשיניצידעמ

 טימ ןוא ןָאכראּפ רָאסעּפָארּפ ןופ ןָאזרעּפ רעד ןיא ןאקעד םעיינ ןטימ

 ,וססערָאלּפ אריולע טנגעגאב ךיוא בָאה ךיא .ןגעלָאק ענעזעוועג יד

 -םומ ןעמָאנ ןטימ ,רָאטאטינא ןשיטסיזוק א טימ עטאהעג הנותח א ןיוש

 ,לעטש רעמ ןבעג וצ ךיז ידכ ןוא טאקָאװדא ןא ךאפ ןופ - עצאעט

 .םויטסָאק ןלאנָאיצאנ א ןוטעגנָא ןוא דרָאב א טזָאלראפ ךיז רע טָאה

 -נצענערגאב -- ריא טימ סעומש ןדעוװטעי ןטימענסיוא ךיא בָאה סיוועג

 .ןוסירנאב א טימ ראנ ךײױ קיד

 ש

 ןעװעג ןיוש ןיב ןוא טאהעג הנותח בָאה ךיא .ןרָאי ייבראפ ןענעז 'ס

 ןייא ךימ ןבָאה םיקסע עלענָאיסעּפָארּפ עניימ .רעדניק ייווצ ןופ עטאט א
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 .פערובא רָאסעּפָארּפ ןופ א ,סינילק-ןטרובעג רעד וצ טריפענ לָאמ

 ךָאנ ,ןוא רעטקָאד רעראדנוקעפ סלא טעבראענ טרָאד טָאה אריוולע

 גנושארעכיא ןיימ וצ -- ,רימ יז טָאה ,טסירנראב יז בָאה ךיא יוװ םעד

 .טנאה יד טקערטשעגסיוא --

 ?עצאעטסומ רעטקָאד ,ריא טכאמ סָאװ --

 .רעטקָאד רעה ,טונ זא ןגנָאז רימָאל --

 ייוצ ןופ עמאמ עכעלקילנ א טנעז ריא} זא טרעהעג בָאה ךיא -

 עמאמ רעד טימ רעכיז ןעוועמאס ייז .ךעלדיימ ענייש

 -- ,טשינ יורפ עכעלקילג א רָאנ ,ךיא ןיִב עמאמ עכעלקילנ א --

 טסייה סָאד ,טסינומָאק א טנעז ריא זא סייוו ךיא ?ייוו ךייא ךיא גָאז סָאד

 -עג יז טָאה -- שזאבמיל ןויטאריּפסנַאק ,, רעיא ןיא -- טערקסיד ךיוא

 .טרָאװ עטצעל סָאד קידנענָאטאבכ ,טנָאז

 ײדיא יד ,ןערּב ?יפ .יוזא טימ ,ץלא ךָאנ טריוויטלוק דיא --

 א רעד ןופ

 ןפאשעג טָאה סָאד ןוא !ןיינ -- דוס םעד ןגָאזסיוא ךיא ןָאק ךייא --

 ןיוש ןָאק ךיא סָאװ ,ןכעלנעמאזוצ ןיימ ןיא רעפסָאמטא עקידמונהינ א

 .ןגָארטרעבירא טשינ

 ?טשינ קיש ריא טג סָאװ ראפ --

 ןטשרע םוצ בָאה ךיא ןעוװ ,רע רעבָא ,טנ'ענ ךימ טלָאװ ךיא -

 .רעולָאװער ןטימ טָארדאב ךימ טָאה ,טרָאװ סָאד עי לָאמ

 יו טקנוּפ ,ןוט וצ סניוזא ל?נוסמ זיא רע זא טונ רעייז טסייוו ריא ןוא

 רעדניק ענימ ןזָאלוצרעביא העדב טשינ כָאה ךיא ןוא ,דניירפ ענייז

 פ יוו הדומ ךייא ראפ ךיז ןיב ךיא .רעיצרעד סלא םיא ןוא םימותי יוװ

 לָאמ ייווצ ןעזעג ךייא בָאה ךיא :ןעגנוגייצרעביא עטסעפ טימ שטנעמ א

 טנעדוטס א יוװ ,ריא ,ָאי .ןטסי?-רעטעברא יד ףיוא ןרידידנאק

 רעד .רימ ןופ רערָאלק ?יפ ןכאז יד טלייטרואעג ןוא ןעזענ

 ןכלעוו געוו רעד זיא ,קלָאפ רעזדנוא ןופ גנויירפאכ רעד וצ ןריפ טעוז

 -ירּפ םעד ןופ סירעיוּפ יד ןעיירפאב טעוװ ץ'יירקנקאה רעד טשינ .טייג ריא

 -עגנָא ךיז טָאה רעכלעוו ,ץירּפ א ייב טכענק א ,עדייז ןיימ .לוע ןשיצ

 -ופ ןרָאװעג ןסָאשרעד זיא ,1907 ןיא דנאטשפיוא-םירעיופ םוצ ןסָאלש

 ךיא ,עקרעשוקא יד ךימ טפור'פ ,רימ טקידלושטנא ...ןוז םצירּפ םענ
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 ןײג זומ ךיא .ָאטשינ זיא א ארּפ רעד ןוא טרובעג ערעווש א בָאה

 -ראפ ןיא יז ןֹוא ,ךייא טימ ןדער ךָאנ טלָאװעגנ רעיײז טלָאװ ךיא --
 ּכ

 ..לאז-ןטרובעג ןיא ןדנואוונ

 .טנגענאב טשינ רעמ יז בָאה ךיא ,םישדח עכעלטע ייבראפ ןענעז 'ס } 5
 רימ יב טָאה טעברא-ײטראּפ יד ךיוא יװ ,םיקסע עלענָאיסעּפָארּפ יד
 .טיצ ךס א טרעדָאפעג

 -ענסיורא טָאה עכלעוו ןוא טלסיירטענפיוא ךימ טָאה סָאװ העידי א

 .תזיירק טאפ לעלטטניא עקניל יד ןיא ןראטנעמָאק ןוא סעיפוקסיד ןפור

 .עצאעטסומ אריוולע ןרעטקָאד רעד ןופ דרָאמטסכלעז רעד :ןעווענ זיא

 ,ןאמ ריא ןופ ןרָאוװעג טעדרַאמרעד זיא יז זא ןטלאהענ ןבָאה עקינייא

 .רז כא ןשיטסישאפ םעד

 -ָאלפ אריוו לע עקטנעדוטס ענייש יד ןברָאטשעג זיא רימ ראפ .,ָאי

 ןגעק ,טלאטשעג רעניש ריא טימ טצישאב ךימ טָאה סָאװ -- וקסער

 טרעטעמשעצ ןעוועג ריִמ טלָאװ רעכלעוו ,ןאנילוכ א ןופ ןזייא קיטש םעד

 ;..הומ םעד

 תויתוא עקידרעײּפ טימ טצירקעגנייא ךיז טָאה דָאזיּפע רעד ןוא
 .הבשחמ ןיימ ןופ ןדלאפ עלא ןיא
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 -* ה רער ן פ ָאריּפאש
 יב

 יי יז י

'4 | = 

 -= ָאועגנ ךיא
|| 

 היד
 ֵו ן

 א ןעגנאללראפ וצ

 טאלוסנָאק ןשינעילאטיא ןוא ןשיברעס ןיא

 םייח דניירפ ןוא רבח םע

 עזיוו

 .טעט

 פ ידר םעד דצמ ,תו

 ר עירוטס עניימ ןסיירוצרעכיא

 ;ףיא-ךיבי ןפ21ייהאז יא

 ֹי
 :=| א

 עשיטי מעסיטנא

 1 יז טס עשידיי י

 66+ עדוטס-ןיצידעמ סלא

 ןעגנוווצעג ,טנ

 געט עקינוז ןוא ןרָאי עקירמערוטש



 ןופ ײרעכלימ א ןיא טּפאכענרעביא סעּפע בָאה ךיא יו םעדכָאנ

 -עק ןופ גנוציז רעד וצ טריפעג עלעמייח ךימ טָאה ,טשעראקאוו אעלאק

 ךיז רימ ןבָאה ,?סענ-ןטייז א ןיא ןעמוקעגניירא ןענעז רימ ןעוו .?רעמ

 רעבָא ,ָאד ?ייוורעד טסביילכ וד ,, :טגָאזעג רימ טָאה רע ןוא טלעטשענּפָא

 א ןיא ןעגנאנעגניירא זיא רע . ךָאנ רימ וטסמוק םורא טונימ ייווצ ןיא

 ,חרוא סינכמ רעזדנוא ,אענאמ עקטנעדוטס יד .םיא ךָאנ ךיא ןוא ףיוה

 .קידנעלכיימש ןעמונעגפיוא זדנוא טָאה ,לדיימ קישטלופ ןוא ןייש א

 רימ טָאה אענאמ ןוא טלעטשענרָאפ עלא ראפ ךימ טָאה עלעמייח

 .ןניוא ענייש עריא טימ טלכיימשעג טָאה ןוא טנאה יד טקירדעג םעראוו

 -ישאב םעד ןופ שיט םעד םורא טצעזעגסיוא עלא ךיז ןכָאה רימ

 -יטיניפעד טָאה ןעמ יו םעדכָאנ .טניווועג טָאה יז וו ,?רעמיצ םענעד

 יו ןוא טננוי רעקידנרידוטש רעדוצ טסעפינאמ א ןופ טסקעט םעד טריוו

 ,טּפעשעגסיוא ךיז טָאה ,גנונעדרָא-נָאט רעד ףיוא ןעוועג זיא'ס סָאװ ,ץלא

 -םטייקיטעט םעד טרעהעגסיוא טָאה רעטנעצ םענופ רבח א רעכלעוו תעכ

 טנכייצעגנא ,סעיסוקסיד עצרוק ךָאנ רע טָאה א םענופ טכיראב

 טיילנאב ,קעװא רע זיא ןאד ,ךָאו רעקידנעמוק רעד ראפ תובייחתה יד

 זיולב ןבילבעג רימ ןענעז ףוס םוצ ,שטיווָאקריס אזָאר עטרכח רעד ןופ

 דנאב א טיירנענוצ טָאה עלעמייח עכלעוו ראפ ,ןטנעדוטס עשידיי ,עריא ריפ

 .טנאלאט ןוא סָאטאּפ טימ ןזרעפ טנעײלעג טָאה רע .קילאיב ןופ רעדיל

 ןפיוא ןוטעג קוק א ןבָאה רימ .רעבירא ?לענש רעײז זיא טייצ יד
 טננעזעג עלא ךיז רימ ןָאה ,טכאנ יב ףלע ןעוועג ןיוש זיא ,רענייז
 רבח א -- ײוװצ ןעגנאגעגקעווא ןענעז טשרעוצ .אענאמ רענייש רעד ןופ
 וצ ןעגנאנעגוצ רימ ךיוא ןענעז טונימ עכעלטע ןיא -- עטרבח א ןוא

 טקערטשעגסיוא לָאמ א ךָאנ ריא ןבָאה רימ .עלעמייח ןוא ךיא -- ריט רעד
 זא ,טליפעג בָאה ךיא ןוא טכאנ עטוג א ןשטנווװעג ריא ןוא טנעה יד

 -תודוס א זיא סָאד :יז קידנזָאלּפָא טשינ ,טנאה ןיימ סעראוו טקירד יז
 -עד אזא ןיא .ץעזעג-עביל םענעבירשעג טשינ םעד ןופ טסעשז רעלופ

 זאד זיא ןוא טשימעצ ?סיב א ןבילבעג ןייטש םייח זיא ,עגאל רעטאקיל
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 ןבעל טצעזענקעווא ךיז ןוא בוטש ןיא ןבילבענ ןענעז רימ .קעווא ךינ

 -ראפ זדנוא םורא ץלא ,סענר יד ןיא טָאה ןנייווש קידוועדעראב א .שיט

 ..טרעווילנ

 ְו גייווש סעגר עגנאל ךָאנ

 :קידנעשטּפעש ,טנערפענ ךימ יז טָאה ןּפיל יד ףיוא רענניפ ןטימ ןוא

 ?קירעגנוה טשינ טסיב --
 ?אענאמ עטרבח ,וד רעבָא .טּפאכעגרעביא ןיוש בָאה ךיא ,,ןיינ --

 -ףיוא-ךיא =

 ךערּפשעג ענדונ א ןכיוהעגנא ןבָאה רימ

 ןעמ עכלעוו ,טעטלוקאפ ןשיניצידעמ רעסאי םעד ןופ עּפורנ-ןטנעדוטס

 .טעטלוקאפ רעטשעראקוב םעד ףיוא ןעמענניירא טלָאװעגנ טשינ טָאה

 ןָאפוצקעװא טיירג ,ןטרָאּפסאּפ יד ענעשעק ןיא טאהעג ןיוש ןבבָאה ייז

 .עילאטיא ן'ייק

 עמעט א וצ ריפניירא ןא ןעוועג זיולב ךערּפשעג סָאד זיא ,םיווענ

 .ןטנערוטס עגנוי - עדיב זדנוא ראפ טסאּפעג רעסעכ ךיז טָאה סָאוװז

 נופ ּפמָאל םעד ןדנוצעננָא טָאה אענאמ

 ? ןרעסערנ םעד ןשָאלענסיוא טָאה ןוא ןאוויד

 .שיט ןבעל נא וו רעד ףיוא ןעג
 מ .רעזרלעה יד טרינשעגוצ זדנוא ןבָאה ,סענר עלענָאיצָאמע יד

 -נעמאזוצ ןייק טאהעג טשינ ןבָאה רעטרעוו יד רעבָא ,טעשטּפעשענ ןבָאה

 .טרעדורעצ ןצנאגנ ןיא זדנוא טָאה ,שינעגעגאב עטכירענמוא סָאד טָא .ננאה

 טראוועג טשינ בָאה ךיא .ןאוויד ןפיוא טצעזענקעווא ךיז טָאה יז

 יז בָאה'כ ,ריא ןבעל טצעזענקעווא ךימ בָאה ןוא ןטעב ךימ לָאז ןעמ

 ...ןעמונענמורא
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 טנאוו יד -- טגָאזעג קידנעשטּפעש יז טָאה - !?יטש ייז ,אש --

 ןיא יז .בייו ןוא ןאמ -- ?רָאּפ גנוי א טניואוו ןבענרעד ןוא ןיד זיא

 -גיפ עריא יא רעדיוװ טָאה יז ןוא -- !ונ .דניק-רעטסעוושעג ןײמ

 .ןּפיל עקידנעיצוצ עריא וצ רעג

 סעינק עניימ ףיוא יז קידנטלאה

 :טנערפעג ?יטש יז בָאה ךיא .טרעוועג קידתונשקע רעבָא ךיז טָאה יז .?יומ

 ?אענאמ ,ריד טימ זיא סָאװ --



 ?שטיוװָאקריס אזָאר ןוא ריד טימ זיא סָאװ רעכָא --

 םָאּה עכלעוו ,עטרבה ענייש ןוא עטונ א זיא יז ?ןיז לָאז סָאװ --

 ןופ ןוא זיראּפ ןייק ןרָאפ וצ טיירג ז יא יז ?ייוו ,רימ טימ טנגעזעג ךיז

 םימ סעומש ןקימאלפ א ןיא ןוטעגניירא ןעזעג ךיד כבָאה ךיא --

 םשינ בָאה ךיא יאמ? ,ןייז ?חומ טשינ רימ ןָאק יז ,תמא ,ָאי --

 -ורנ רעזדנוא ןעו טקנוּפ - ננודאלנייא ןא רעריא ףיוא טרעפטנעענ

 -רָאפכרוד ןעמענ ,טאלוסנָאק ןשיברעס ןיא ןײג וצ ןסָאלשאב טָאה עּפ

 .עילאטיא ןייק ןטרָאּפסאּפ ערעזדנוא ףיוא סעזיוו

 ?ענייש א זיא .אזָאר ,ָאיא --

 ןבָאה עדייב ןוא ןעמונעגנמורא יז בָאה 'ב - ,ּפמָאל -טכאנ םענופ רעטלאש

 .ןאוויד ןפיוא טלקײקעגּפָארא ךיז רימ

 אה ירפרעדניא דענייזא ירד .עצרוק א ןעווענ זיא טכאנ-עביל יד

 .טכי יו ייק ןדניצנָא טזָאלעג טשינ ןוא ןֹוטנָא קיור ךיז ןסייהעג רימ יז

 ןביילב ליוו ךיא .ןעז רעמ טשינ ךימ טסעוװ וד זא ,סייוו ךיא --

 טשינ ,טביל םייב ןעזענ רעירפ ךימ טסָאה וד יו ,יוזא ןורכז ןייד ןיא

 ךיא .קיטסיײנ ןוא שיזיפ ,טציא ןיב ךיא יו טשימעצ ןוא טרעביושעצ

 ,ןעזענסיוא בָאה ךיא יוװ ,יוזא ןורכז ןייד ןיא ןביילב ליוו'כ --.רעכיא רזח

 ןשָאלענסיוא ןא טימ טנָאזעג יז טָאה ...ןייש עקאט רשפא ןוא קיצראה .

 .לוק קידרעטיצ ןוא

 !ןייש רעיײז ,ָאי --
 !רעליטש ,אש --

 ןאד ןוא טזדלאהעג ,ןעמונענמורא לָאמ עכעלטע ךָאנ יז בָאה ךיא

 ןרעה טשינ ןוא ןעז טשינ ךימ לָאז'ס ,טעבנגענסיורא ךימ ךיא בָאה

 ... רענייק ,רענייק
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 /רברא

 .רעילאמ א רב ח יב טריט

 ייר רעזדנוא ןעמוקענ

 יז תודע עּפורג
 |ו=

 יי ט ןופ -- ךעלדייפ

 4 -רעטילימ ןראפ

 ה ןוא ןפָאלשראפ

 .טעב ןייז

 *- ריי ראי, ריי
 וגו :5 כענ ק אש

 א -
 ו

 וי ת --ן*י ביי
 ךיא טב רעננ 1

 . וונ סעקטנעדוטס

 צי נ לענש ןיב ךיא
 /,גנאג 2

 ןפיירטש םענרעטומלרעּפ א

 פָא שעג טשינ זיא סָאוז

 ןופ ךעלסעג-ןטייז יד ףיוא .?קניוז
 יי
 ןטכיו לענ םאלב וו

 יז טָאה טכאנ יד
= 

 ן



 רָאטאקָאװָארּפ א -- וועזא ןכעלדנעש םעד ןיא טנָאמרעד ורארטסיליס טָאה
 טכיילשעגניירא ךיז טָאה סָאװ ,ענארכֶא רעשיראצ רעד ןופ טסניד ןיא
 .גנוגעוואב רערענָאי ;ולָאװער רעגנרוברעטעּפ רער ןיא

 -נָאק עּפורג א ןופ ךיז טניפעג ?אקָאל סָאד וו ןזיװעגנָא טָאה רע
 םירבח 18 ןופ ןענאטשאב זיא עכלעוו ,ןרענָאיצולָאװער עוויטאריּפס
 -ןעגנעה ךרוד ,טיוט םוצ ןרָאװעג טּפשמראפ זיא עּפורג עצנאג יד ןוא

 -ַָאס םעד ןופ ןרָאװענ טריקסאמעד זיא שטנעמ רעכעלדנעש רעד טָא
6 

 .ןבענעגוצ ךיא בָאה -- וועצרוכ ןרענָאיצולָאװער-לאיצ

 רע טָאה - תויח,,עכלעזא ןאראפ ןענעז'ס זא ,תמא זיא'כ טא --

 עכעלטע ןיא ןוא סעומש םעד .ןטיבעג לע

 -ניירא וקסעּפָאּפ ןוא ךיא ןיכ ,טעּפש ןעוועג

 ןפָאלש טנילענ ךיז ןוא רעמיצ רעזדנוא ןיא ןעננאגעג

 יד טָאה ,ןסעצָארּפ ערעדנא עלא ןיא יו טקנוּפ , י : זע וע 7 : ש =

 ןבָאה סָאװ ,ןטסינומָאק רעקילדנעצ ,

 -סיורא ?סיב א שטָאכ יז ידכ ,

 .תוסיפת יד ןופ ערעפסָאמטא רעקידנקיטשרעד רעד ןופ ןסיירוצ

 םערא עשיטילָאּפ טימ לאנוכירט-רעטילימ םענופ לאז ןטקאּפעגלופ םעד

 -גאב ןוא ןסקיכ טימ ןראדנאשז ןופ ןרָאװעג

 -שטיטלא םעניילק ןוא ןרעגָאמ אןעזעג תודע יד ןשיווצ ךיא בָאה ,ןטענ

 טָאה טנאטסערא רערעדנא ןא ןכלעוו ,גוצנא ןטפיירטשעג ןײז ןיא ,ןפ

 -רעד ךימ בָאה ןוא רעטנענןענאגענוצ ןיכ ךיא .עלענעוו א ףיוא טריפעג

 ווַּפ ווָארוג ורדנאסקעלא ,רענישזניא-ןאבנזײא רעד זיא'ס זא טסווװ

 -אריט-עצנארוניס יד ןעמעוו ,ןאמ רעקירעי 35 א ,אבלא אעטאטעשט

 עדייב ףיוא ןרָאװענ טמעלעג זןיא רע זא ,טקינײּפראפ יוזא ןכָאה ןענ

 ,רעטעברא-ןאבנזייא ןטלא ןא תודע יד ןשיװ צ ןעז רעד טָאה רע ןעוו .םיפ

 ,שטיווָאמיפע ײלָאקינ ,, .ןפורענוצ םיא רע טָאה ,דרָאב רעסייוו א טימ

 ,סטכער ןוא סקניל ,טקוקעגמורא ךיז טָאה רעטלא רעד -- !ענמ ַאק ידיא

 -פיוא טָאה ווָארונ רענישזניא .םיא טפור'ס רעוו טסווועג טשינ טָאה ןוא
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 טשינ רעמ

 רר
 טימ ,רימ טָאה רע -=א*

 ןיא

 ער ןעזעג

 ָאה ךיא
= 
= 

 ד

 מ

 ,טנאטסערא ןטימ 1
 א ךי

 { ימ בָא א יה ךיא ?ײװ ,רעט

 ו ,ענעצס רעקידנרי

 ןטשעגרָאפ

 טָאה

 ו יזיליוויצ
= 

 -ןייגקעוװא

 רעד וצ
 מב

 .עקַירנזעוונָא יד טרעטישרע

 עו וי ו ןוא טנעקרעד

 א = 2 ָאק םעד טראּפשעגנָא טָאה רע

 א ?אטור

 ענישזניא-ןאבנז ייא
= 

 ּכ

 -נא שז עטנפ ָאוואבכ יד ןופ טייה



 -ישזניא םענעזעוועג םעד ןבירשאכ ןוא טלייצרעד ,ןגיוא יד ןיא ןרערט

 רע בצמ א ראפ סָאװ ןיא ןוא ןעזענסיוא לָאמא טָאה רע יוזא יװ ,רענ

 שי תוקספה טימ טדערעג טָאה רע - ןפָארטעג טציא םיא טָאה

 רעד ןעזעגסיוא טָאה'ס יוזא יו תונורכז יד ןופ ןוא עיצָאמע רעד ןופ

 טאה עצנארוניס יד ןעמעוו - ןאמ רעקיטכערּפ ןוא רענייש רעקיזָאד

 .-עקילאק רערעטיב א ןיא טלדנאווראפ

 קנעב ןײק ןעװעג טשינ ןענעז תודע ראפ - םיא ןכעל קידנעייטש

 יירעפייפענ א טרעהרעד םיצולּפ רימ ןכָאה -- ךעלקנעב ןייק ןוא

 : סָאװ ךאז א , יש ןראדנאשז יד ןענעז ףיוה ןיא .תוללק ןוא

 ,טָאטש ןיא טשרע טסווורעד ךיז רימ ןכָאה ןעשעג זיא'ס סאו

 :ננוציז -גָאטימראפ יד ןסירעגרעביא טָאה לאנובירט רעד יװ םעד ךָאנ

 ,עיצאטיגא רעשיטסינומָאק ןיא טקידלושאב טָאה ןעמ ןכלעוו רענלעז א

 ג רע יװ םעד ךָאנ - לאנובירט ןיא רעהראפ םוצ ןרָאװע

 -יִּלִא רעד ןּופ ןדָאטעמ עשיסאלק יד טיול ןרָאװענ טשרָאפענסיוא זיא

 -עג ןשירעטילימ םעד ןופ טיילנאכ םיא טָאה סָאו ראדנאשז רעד

 ,ןבילבענ ןַײטש זיא ,לאנובירט םוצ - ןסעזענ זיא רע וװ ,שינעגנעפ

 רעמיצרָאפ םוצ טריפענ טאה סָאו ,ריט רעד ייב ,סופ ייב רעוועגנ טימ

 .רעשרָאפסיוא ןשירעטילימ םענופ .

 ןכלעוו ,רענלעז רעד טָאה ,העש א רעביא ןופ גנושרָאפסיוא ןא ךָאנ

 ןפיוא רעמיצרָאפ ןיא ןעזרעד ,ננושרָאפסיוא םעד וצ טכארבענטָאה ןעמ

 ננאק טשיינ טָאה רע .לטנאמ א ןוא ?טיה שיריציפא ןא רעגנעה-רעדיילק

 טלעטשעגפיוא ,?טיה ןטימ ?טנאמ םריציפָא םעד ןָאטעגנָא ןוא טכארטעג

 םענופ טסירנאב ...ןוא ,ןגָארטענּפָא ,ךינ רעד ןיא ,ךיז ןוא רענלָאק םעד
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 .גוצ ןטימ ןרָאפ + ןקעווא ךיא ןיב טנווָא ןיא

 ןיא

 א טימ טאהעג הנותח טָאה יז זא

 טוי אז-טראו

 םיה - רעט פאהכוכ

 אה ךיא - טלכיימשענ

 ענָאמענסיוא

 א טָאה י

 .הסיפת

 א

3 
 ו

 רזי ריי ר
 וע-י'ו

 יז

= 
 יב = =יי מש א ריא * =

 |צ *8 =
 ריא / ַת

 = = ,רייי וצ א . ן עגנוקינײּפ
 ר 5 מ =

2 

 יד ןטקאהסיוא ;

 1} רה
 - יררפ

 .הסיפ = =

* 
 א 4

 ָאזענ תודע +

 וו יי צ סעיסוקסיד עטציהרעד ראפ
 תודע יד / לי ש ;י

 י | טעברא

 סיוא ןטימ טעבראענ

 רעד זא טלעטשענטסעפ

 יי סיורא טָאה סָא
: 

= 
= 

= 

 ,רעטכיר-סגנושרָא

 םלענ זיא רעטקירלושא

 פ עמוקעגסיו
 + זיא =

 ןצ
= : 

 ןעמ ט ַא / :



 -ָארּפ רעצאלאנ םעד טניז םישדח יירד ,ךרע ןא ,רעכירא ןענעז 'ס

 ,יאהימ אקָאק רבח רעד טעניבאק ןיימ ןיא ןיירא טמוק םיצולּפ ןוא סע

 םריוויטקא טייצ קיטש א טָאה רע .ץאלאג ןופ ןעמוקעגנָא זיא רעכלעוו

 .גנוגעוואב-טנגוי רעד ןיא ,סאי ןיא

 :טלייצרעד רימ טָאה רע סָאװ טָא

 -כרוד רעוויסאמ א ןעוועג ץאלאנ ןיא זיא געט עכעלטע טימ קירוצ ,

 רעד ןופ םירבח עּפורג עסיורג א טריטסערא טָאה אצנארוגיס יד .לאפ

 .רבח-פגנודניבראפ ןײמ ןעוועגנ ךיוא זיא ייז ןשיוװצ .גנוריפ

 ךיא בָאה ,לאירעּטאמ-עדנאנאּפָארּפ ךס א טאהעג כָאה ךיא יו יוזא

 ןוא ןצונאב ןענָאק וצ סע ידכ ,ןדנעוו וצ ךימ ןעמעוו וצ טסווועג טשינ

 ,ורארטסיליס רבח םוצ טדנעוװעג טלָאמעד ךימ בָאה ךיא ןטיירּפשראפ

 ןטעבעג םיא ייב בָאה ןוא טסינומָאק ןטלא םלא טנעקעג בָאה ךיא ןעמעוו

 רעד ןיא ךיז טניפענ רעכלעוו ,לאירעטאמ ןטימ ןוט וצ סָאװ ,הצע ןא

 .ןיוו ךיא ווו ,ףיוה םענופ רעמאק

 -מייהא רימ וצ ןטענא-עצנארוניס עּפיקע ןא זיא טנוװָא ןבלעז םעד

 -רעד טָאה'ס יו טיול -- ןעגנאנעג טקעריד ןענעז ייז ןופ ייווצ .ןעמוקעג

 ןסירענפיוא ןבָאה ייז רעכלעוו ןופ ,רעמאק רעד וצ -- יורפ ןיימ טלייצ

 טנָאקעג ךיא בָאה ,םייה רעד ןיא ןעוועג טשינ א יו יוזא ,ריט יד

 .רעהא ןפיולטנא

 -ינאגרֶא רעשיטסינומָאק רעד ןופ סעצָארּפ ןתעב ,ךָאד טָאה ריא,

 סָאװ .םיא ייב טניווועג געט 10 ךרע ןא ,אבלא אעטאטעשט ןופ עיצאז

 "?ןיינ יצ ,רָאטאקָאװָארּפ א ורארטיליס זיא !ריא טניימ

 רעשיראצ רעד ןופ רָאטאקָאװָארּפ ןכעלדנעש םעד ,השעמ סוועזא

 ךימ טָאה ץלא סָאד ,טנעקעג ךעלטקניּפ יוזא טָאה רע ןכלעוו ענארכָא

 -אקָאװָארּפ א זיא ורארטסיליס רעילאמ רעד זא ,הנקסמ רעד וצ טריפענ

 רעגיה רעד טלײטעגטימ ףכית סָאד בָאה ךיא .עצנארוגיס רעד ןופ רָאט

 .ןשטגעמ ןכעלרעפעג םעד טָא ןריקסאמעד וצ ידכ ,עיצאזינאנרָא
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 ווע ךיז ןבָאה ,ןביוהעננָא ךיז טָאה המהלמ יד ןעוו ,1941 רֶאי ןיא

 יז בָאה ךיא .רעירפ געט ייווצ טימ רעדניק עדייב ןוא יורפ ןיימ ,טריוק
 ו
 = רז

*' 

= 

, 
-? - 

: 
 4 אי

8- 
"ׁ 

, 

 ש
4 

: 
-- 

 52 ישי 6 = -+
, 
;- 
, 

 = וי = 4 וז 63

. 

=-+ 

, 
= 

. 

 א ריז
. 

 ײ) ש וש

* 

1 
.- 

 --+ זע

= 4 
== 

: : 
 יז -+* 8.

: : 
 בא

 -סטייהטנוזעג םענופ עטמאאכ עקיניײא ןופ תוחּפשמ יד טימ טקאּפענ

 ףיוא ןיא ןָאנאװו ןיא .קילבוּפער רעשיוואדלָאמ רעד ןופ םוירעטסינימ

 -ײטּפָא םענופ יורפ עטעקָאק יד ןסעזענ ,זדנוא ןבעל ,טייז רעטכער רעד

 -ניל רעד ףיוא ןוא ,ענעיניה-סגנוזיּפשאכ רעשיטָאטש רעד ןופ ףעשסננול

 .םוירעטסינימ ןופ רעטלאהכוכ-ףעש םענופ דניק ןטימ יורפ יד ,טייז רעּפ

 טָאה ןעגנובעלרעביא עשיטאמארד טימ לופ ןעוועג זיא סָאװ גנעװ רעד

 םענופ יורפ יד טָאה ָאד .דארגנילאטס ןייק זיב ןכָאװ יירד טרעיודענ

 --עטרבה עטיירנ-ספליה רעײז ןוא רעטומ עטונ א - רעטלאהכוב-ףעש

 זדנוא ןופ ךיז

 -דנוא ראפ טקנאדעג זדנוא טָאה יז .ןאמ ריא ףיוא ןטראוו טעװ יז וװ

 וועשיביוק ןייק טרָאפ יז זא ,טגָאזעג טָאה יז .טנגעז עג

 .יורפ ןיימ טימ טזדלאהעג ךיז טָאה ןוא טייקכעלדניירפ רעז

 ןופ טשער םעד ןטינשראפ ךָאנ טָאה סָאװ א הפנמ א טז =

 םָאו רעזײה רָאֹּפ יד ןיא ןבילבעג ןבעל זיא עכלעוו .גנורעקלעפאב רע

 .החיצר רעקידתוירז כא רעשירעלטיה רעד ןופ ןרָאװעג טניושראפ ןענעז

 ןעגנולעג רימ זיא 4 .רנ קינילקילָאּפ רעד ןופ רָאטקעריד סלא

 םָאו ,לאקָאל א ןעלדנאווראפ וצ ,לאנָאסרעּפ ןיימ ןופ ףליה רעד טימ

 עטסנעש יד ןופ רענײא ןיא ,לאטש א יו טצונאכ ןכָאה ןשטייד יד

 רעד ןיא .טָאטש רעד ןופ סעקינילקילָאּפ עטאטשענסיוא ןטפעב םוצ ןוא
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 עננוי א ,ןטריוו עטונ א ,ןרעטלאווראפ יד ןפלָאהענ רימ טָאה טעברא

 עכלעוו ןרעטעבראטימ עטוג א ,ןרעטלאכוב יד ןוא יורפ עשינרענע ןוא

 ,ךעלרע ןוא רָאלק ,ןטלאהטנא ןבכָאה סָאו סרעטסיגער יד ןטלאהעג טָאה

 יא ,ןענעז סָאװ ןדנָאפ יד טימ ןעווענ נהונ ךיז טָאה ןעמ יוזא יו

 .לבור רעטנזיוט רעטרעדנוה ןופ ןענאטשאב

 -ניירא זיא ,נָאטננילירפ םעניישרעדנווו א ןיא ,ירפרעדניא ןא ןיא

 יזא יװ םער טיק .ןרעטלאהכוכ יד טעניבאק .ןיא רימ ןוצ ןעמוקענ

 -1רינָאיצָאמע ןוא ןקידתווינע םעד טיול ןוא טלעטשעגרָאפ ךיז טָאה יז

 -ראפ ךיא בָאה ,טדנעוװעג רימ וצ ךיז טָאה י 1 ןיא ,ןָאט ןקיד

 -ארטסינימדא ןיא .ןקייטוצטימ טסנרע סעּפע רי אה יז זא ןענאטש

 לעז ןייק ןעווענ טשינ ,טייצ רענעי וצ ,סָאד זיא ןעמעלבָארּפ עוויט

 .ךאז

 :שינעלקנעווק םעגר עכעלטע ךָאנ

 - ש

 4 ו+

 ,טנָאזענ רימ יז טָאה - ,ענארפ א טביולרעד ,רָאטקעריד רבח --

 ,טעברא רעד טימ ננודניבראפ םוש ןייק ןָא רעכָא ... ?וק קידרעטיצ א טימ

 עיצָאמע רעד ןופ ,קידנעשטּפעש טעמכ ,טקידנעראפ ןיוש יז טָאה --

 .טקיטלעוואכ יז טָאה עכלעוו

 ןטעבענ יז ךיא בָאה ,ריפניירא ןקיזָאד םעד ךרוד קירעניינ רעייז

 .ןציז

 .עטרבח ,ךייא רעה ךיא -

 א טימ טנעקאב ,טשעראקוב ןיא ,ךייא ריא טָאה 1924 טסבראה --

 ?ָאריּפאש אענאמ ןסיײהעג טָאה סָאװ ,עקטנעדוטס

 ןיא ךימ ןָאמרעד ךיא ןוא טנעקאב ריא טימ ךיז בָאה ךיא ,ָאי --

 .ןליפעג עכעלטרעצ טימ ריש

 +..!סע ןיב ךיא זא ...?לוק טקיטשרעד א טימ ןוא -- זא ןסיוו טייז --

 ...ןגיוא עטכייפ ןרערט ןופ עריא טימ טקוקעג רימ וצ טָאה יז ןוא

 בָאה ,ןניוא עטנפעעג סיורג טימ ןרָאװעג טרעווילנראפ ןיב ךיא

 -לימ ןוא הסיפת סָאװ ,יורפ עטרעטאמעגסיוא עקיזָאד יד טכארטאב ךיא

 ןענעז עדייב .טלאטשעג ריא ףיוא םתוח רעייז טניילענקעווא ןבָאה המח

 .. םוטש יוװ ןסעזענ רימ
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 .הקספה רעצרוק א ךָאנ

 ?ןרָאװעג ךעלסעה ןוא רענָאמ ןיב ךיא ,ָאיא --

 רעטייוו יז טָאה ,ןרעפטנע ריא קידנענָאק טשינ ןוא טרעדנוווראפ

 ..לֹוק ןיא רעטיצ ןקיבלעז םעד טימ טדערענ

 ןיא ,ןָאנאוו ןיא הניכש רעייא עלעדיימ ןיימ טימ ןעוועגנ ןיב ךיא --

 -אטס ןייק לָאּפסאריט ןופ ,ןָאלאשע םעד ןיא תעל-תעמ 21 ךרע ןא ,1

 אראפ סָאװ ןוא א ןענעז סָאד געט ערעטיכ אראפ סָאװ ...דארנניל

 העש לטרעפ א טימ רעדניק ןוא בייוו ןעניפעג וצ ,טאהענ טָאה ריא לזמ

 םעד רעטנוא םענופ ,ןָאלאשע רעד ןרָאפקעװא טפראדעג טָאה'ס רעדייא

 ..רערידראבמָאכ יד ןופ םראלא ןשילעה

 טרעטנענרעד ךימ בָאה ,לקנעכ םענופ ןכיוהעגפיוא ךימ בָאה ךיא

 זיא יז ...טעמאס יו לָאמא ןעוועג ןענעז סָאו ,ןקאב עריא וצ ,ריא וצ

 -סענּראפמוא רענעי ןופ עקטנעדוטס עקילָארד ןוא ענייש יד רעמ טשינ

 -םננילירפ רעד טָאה ןגעווטסעד ןופ ... 1924 טסבראה ןופ ,טכאנ רעכעל

 סָאװ - ןניוא עטכיפ עריא ןיא טייקרעטיול ןייז טלניּפשענּפָא ?םיה

 ..טלקניפעג טפאהרעביוצ יוזא ןבָאה

 ןוא ןעמונענמורא יז בָאה ןוא םרעטנענרעד ריא וצ ךיז בָאה ךיא

 ...טזדלאהעג ךעלטפאשדארעמאק

 טניז רָאי 21 ןוא ...!ןָאנאװ ןקיבלעז םעד ןיא ןתעל-תעמ 21 -

 -. !טנעקאב ךיז ןבָאה רימ

 ז ..ןעגנאנענסיורא זיא ןוא ןרערט עריא טשיװענּפָא טָאה יז



 עילאטיא ןופ למיה ןעיולב ןרעטנוא

 עּפורג א טָאה 1925--1924 רָאי-ןרעל סָאד ןרילראפ וצ טשינ ידכ

 ,טפאשרעדנאוו רעד ףיוא טזָאלענקעװא א ךיז ןטנעדוטס-ןיצידעמ עשי ריז

 רעטנוא ןצפיז ןכיוהעננא טָאה סָאװ ,עילאטיא ןייק קידנרָאפקעוװנ

 טָאה קיטיִלָאּפ רעשיטסינָאיסנאּפסקע ןײז ןיא .רוטאטקיד סינילָאפומ

 ךיוא סעּפאל עריא ןטײרּפשסיױא ןכיוהעגנָא עילאטיא עשיטסישאפ יד

 טנָאקענ ןעמ טָאה ,ןתמא רעד ןיא - ?זדניא-בלאה ןשינאקלאב ןפיוא

 ל ןעָארויכ-עזיר יד ןיִא סעמאלקער עקידנעירש נונעג ןעז

 םענופ ןטנעדוטס יד ראפ תוחטכה עקידנקָאלראפ טימ טלביוושענ טָאה'ס

 -רעווינוא רעד ףיוא ןעמייה-ןטנעדוטס ןוא ןסרוס עקיטסיזמוא :ןאקלאב

 יראב ןופ טעטיס

 רעד ןיא ?לעטשּפָא ןצרוק א ךָאנ ,עּפורג רעזדנוא טָאה ,םורא יוזא

 טימ טלופענרעביא ןעװענ זיא סָאװ ,איוואּפ טָאטש-סטעטיסרעווינוא

 זא טסואווענ ןבָאה רימ ואוו ,יראכ ןיײק טזָאלעגקעװא ךיז ,ןטנעדוטס

 ד ראפ ךעלסילשסיוא ,טעטיסרעווינוא עיינ א טריזינאנרא ךיז טָאה'ס

 -עירטאמ עשּפיה טאהענ ןטנעדוטס יד ןבָאה ָאד .ןאקלאכ ןופ ןטנע ,דוטס

 -יטרָאד רעד ןופ שארב :ךאז עקידרקיע ןא ךָאנ ןוא ןעגנוקיצניגאב על

 רעבושח רעד ןרָאװעגנ טרינימָאנ זיא טעטלוקאפ רעשיניצידעמ רעק

 טרירעפסנארט ןיהא זיא סָאװ ,עדנעּפ אלָאקינ רָאסעּפָארּפ

 .טעטלוקאפ רעינָאלאב רעד

 טָאה ,עילאטיא-םורד ןופ טעטש עלא יוװ טקנוּפ ,יראב טָאטש יד

 -ילארָאמ ןוא רָארעט ןיא ,םישזער ןשיטסישאפ םעד רעטנוא טכעלעג

;| 

 גיי יא רק .' -+ יז
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 םזיל

 ףיוא ןטפירשפיוא
6 

 ו-
 םימ טריטסעפינאמ ךיוא ,םרפד ןוא נ *

 -ריזורל א רע זיא ןויא
 א וצ ויו

 זה

 א
 ֹי

 ,י* יטסי ש - ט
2 = 

 = גר א*+ ("ת" ר י* י*

 ועכָא ,8 8

 - ר + ,ןכיוה א טימ
4 - 
 ו

 ע וצ ,תוסנכה ענעד

 -, ה ןּפאכניירא ךיז

 ם
 עט ירעכליה ֹא ןיא ,ןפייבנ

 זא

 םםוהא םיליא סי א - ,תוח = פי שמ ןופ רעוייפש הוה

 .ענעפורעג יוזא יד

 םישזער ןשירָאטאטקיד םעד טנד רָא-

 ירעטאמ ןיא ךיוא ןשטנעמ עקידנטעברא יד ןוא ,טיונ רעש
 ז ,ןטאקידניס עשיטסישאפ

 יי* דניא
 וו

 י



 טָאטש רעד ןופ עירעפירעּפ רעד ןיא ערעפסָאמטא יד זיא ?לכב

 סָאװ רעפסָאמטא רעד ףיוא ךעלנע ןעוועג םיבושי עקימורא יד ןיא ןוא

 ןוויסערנָארּפ ןכרוד ,טלָאװער ןוא טפארק ליפ יוזא טימ ןבירשאכ זיא

 טָאה םוטסירק , ךוב ןיז ןיא יוועל ָאלראק ,רעלָאמ ןוא רעביירש

 ."ילָאבע ןיא ןטלאהראפ ךיז

 ךיז טָאה ןטנעדוטס עננוי ןופ עּפורנ רעזדנוא זא ךיז טייטשראפ

 ןעננולעטשרָאפ -- ,ערעּפָא רעדָא רעטאעט ,ָאניק ןָא ןייגאב טנָאקעג טשינ

 .םעּפורט עקידנראפייבראפ ןרילָארטסאג ָאד ןגעלפ'ס עכלעוו טימ

 ךימ ךיא בָאה ,ָאניק םענופ קידנעײנסיורא ,טכאנרעדפיוא ןא ןיא

 בלאה ,רָאי ףניפ א ןופ עלעגניי ןיילק א ןא ּפערט יד ףיוא טעטָאּפשראפ

 קידנפורסיוא ,ךעלעטנעהיד ןיא סענָאבנָאב ?טכאש א טימ ,ןפָאלשראפ

 .ןעננאנענייבראפ ,קידנליײא ,ןענעז סָאװ םינוק ןעיצוצוצ ידכ ,הרוחס ןייז

 ,טעוועשובעג ןבָאה סָאװ ערעדנא ךס א יוװ ,טרירעג ךימ טָאה קיִלכנָא רעד

 -ילָאסומ ןופ טרעדעפעג ןוא .ָאנרָאשזדָאצעמ ,, םעד ןיא ,ָאד ,שימעדנע

 .םישזער ןטמיראב קיריורט סינ

 א ןסאנ עלארטנעצ יד ףיוא טננענאב ךיא בָאה לָאמ טרעדנא ןא

 ,רעדניק ריפ ןוא רעטָאפ רעד ,עמאמ יד -- םירמז-ילכ עילעּפאק עצנאנ

 טימ טָאה ,טנעה יד ףיוא דניק א טימ עמאמ יד -- ,רָאי 9 ןוא 3 ןשיווצ

 -ענ טָאה רעטָאפ רעד ,קיוּפ א ןיא טּפָאלקענ סופ ןייא טימ ןוא טנאה ןייא

 ,רָאי 3 ןופ עלדיימ א ,דניק ערענעלק סָאד ןוא עראטיג א ףיוא טליּפש

 :ןעננוזענ טָאה
| 1140060 16 66100 10 

4106 1 , 7100 
1061060 16 6600 10 

 22 לאס 16 10000 706ו/*)

 ,אניטיט ןיימ וטסיב וװ (=
 ,אניטיט ,אניטיט
 ,אניטיט ןיימ וטסיב וו
 ?ןייז טסלָאז וד ווו טסייוו רעוו
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 + איז ייד ןיא ָאטטאמא רָאסעּפָארּפ רעד טנָארטענ
 ןופ רָאסעּפָארּפ םענופ / =

 טָאה'ס וװ

 ײ אד זיא סעכלעוו

 טלקיווטנא טפאשרעטסיימ טימ ןוא רעטיירב ,ךעלריטאנ נו

 ינימאזקע טלעטשעגקעווא
-=' 
 קסימ ןיא ו

 = - היא ו
 ֹ* שא

 רע - סענעמאזקע

 רעניימענלא ראפ רָאפ

 ,געט 15 ןופ ךלהמ ג

 םיל ןקיטרָאד םעד טיול
= 

= 
 ט 2 ב *

 .שז א

 יא ז
 גנערטש ריי

 ,טייצ רענעי

 ףיוא - ןמז

 סעירעטאמ יד

+ 

 ןוא ןטיירנוצוצ

 ז עכלעוו ,ןעלק

 . טלָאװער ןעמ

 ָאז

 'מ עקיטפרעדאבכבטיונ יד טלננארענ ךיז

ה ,ט?סיירטעצ ךימ ןב
 

 *-= וטש א רימ יי 1

 -אטקעּפס עקירעי ' ו *- ט -- ,ת



 ןופ ןוא דרָאב רעצראווש א טימ ןושראּפ רעטענורב א ,עינָאלאיזיפ

 -םיסא רעד טָאה ,עלעבאט רעטיירגעגוצ סנגנייא רעד ןיא .טנעטסיפא ןא

 ..טאדידנאק םענופ םרעפטנע ןוא סעגארפ יד ןבירשראפ טנעט

 -אטיא יד ןופ טפלעה א :קינאּפ ןופ טנעמָאמ א ןפאשעג ךיז טָאה'ס

 רעזדנוא ןופ ייווצ .ןלאפענכרוד ןענעז ןטנעדוטס עשינעמור ןוא עשינעיק

 -קע רעייז קידננײלּפָא ,ןעננאגעגקעווא וליפא ןיוש ןענעז עּפורנ-רעריפ

 וצ טדנעװעג ךימ ךיא ָבָאה ןקָארשרעד .לעּפא ןטייווצ ןראפ ןעמאז

 םעד טיירנענוצ ַּכָאה ךיא ןכלעוו טימ ןנעלָאק יד ןופ רענייא ,ןשטייד

 :ןעמאזקע

 ?פעּפא ןטייווצ ןראפ ּפֶא ךיוא רימ ןגייל ?ןעמ טוט סָאװ -

 .טרעפטנעעג .רע טָאה !ןיינ .--

 -נא ןיא יװ טשינ - הנווכ טימ טנוואדענ טסָאה וד זא טעז 'מ --

 וצ אצוי ידכ : רָאנ ,ןענעוואד סָאד רעכיא טסרעּפיה וד ןעוו ,נעט ערעד

 -יצנייא רעד ןעוועג זיא שטייד) ...חוכ ןיא ךיד וטס?יפ ראפרעד .ןייז

 .(ןיליפּת ןוא רודיס א ןעמונענטימ טָאה סָאװ רעק

1? -- 

 -טאמא טימ ךיא בָאה ,ןעמאזקע םוצ ןלעטש וצ ךיז םולשאב ןייז ךָאנ

 קידנסיוו ,ןלעטש וצ ךימ ןסָאלשאב ךיוא טנעה יד ןיא טאטקארט סָאט

 -ישאב א ףיוא ךיז קידנטכיר ,םיא ןופ טיירנענוצ רעסעב ןיב ךיא זא

 -לעװ ,ןעלטיּפאק יד טנעײלעג רעטייוו קידרעביפ בָאה ןוא ,עטָאנ רענעד

 .טיירנענוצ רעכאווש טאהעגנ בָאה ךיא עכ

 -לעוואב ןַײרא יג ךיא ,ןעמָאנ ןיימ ןעפורסיוא ךיא רעה םיצולּפ

 ןעז רעד כָאה ךיא ןעוו ,ןרָאװעג רעסערג ךָאנ זיא סָאװ ,עיצָאמע ןופ טסיט

 :עיגָאלָאיז יפ ןופ רָאסעּפָארּפ םעד

 רעה ,דלעה רעתמא ןא יװ ן?עטש ךייא טעוו ריא יצ ןעז ריִמָאל .--

 .ןקָארשעגנָא רעמ ךָאנ ךימ טָאה שינעגענאב עקיזָאד יד .דלעה

 ,עלעצנַאװ א טימ רעקיסקווונילק א ,ָאטטאמא רָאסעּפָארּפ רעד

 ,סורדסיוא םוצ טשינרָאנ טגנערב סָאוװ רוניפ א טימ ,קיצפופ יד רעכיא

 עקטאלּפ א טריסקיפ טָאה רע ווװ ,ּפָאקסָארקימ םוצ ןטעבראפ ךימ טָאה
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 ועדילנטימ יירד

 = 3 ?רילוטארנ

 ללייי* יי** געילאטיא ֹי
 ע =

 אזא

 רימ טָאה ָאטטאמא רָאסעּפָארּפ רעננערטש

: 
 א

 ףיייי
 = וו

 ,רעקראטש

 קי

 * י**

+ = 

 יא

 ן ופ

 איי
 וו

 * א*

 זא

 ןיא

= = 

 יייג*
 וו

 וי ייר

 אק

 יי

 םיי

= 
 יי * ײי
 אמיפ

 עע|

 ע =

 + יי * .+ *

 ןכיויע =
= 

- 

* 

 ,ןעמאזקע

 בָא

 ףיוא
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 יז

 א

 ם

 עמוקא בקירו בָאה ךיא

 ָאנ ןרינימאזקע

 -קוק םעד קידנ

 רעטניה טימ לָאמ סָאד ,ךיא
= 

 וו
 י*י

 קירעזיײה א טימ

 ןייא
= 

 ?קני

 ?ןק

2 

 וצ

 ד

 = ן5 =

 בָאה

 3 ר
 שי צי =

 א

 + רייריא

 שינָאלָאטאּפ-שימַאטאנא ןא טימ

 "פ

2! = 

 ןכרוד ןיירא קוק ןוא ךימ רעטנענרעד

 וי א טימ

 זו

- * -* 

 פנעצ

 הי ןבקא

= 
 גיימ ריי טכא



 -אב ענײמ ןטלאהענ ןוא ,טבילנעגנ טשינ רימ ןבָאה ,ייר רעד ןיא

 .םאּפש א יוװ ןעגנוטּפיוה

 ,םייה-ןטנעדוטס ןיא !ףמוירט רעלופססורדנייא ןא ןעוועג זיא

 -םירנליּפ א ןעוװענ זיא ,טניװוענ בָאה ךיא ווו רעמיצ םעד ןיא

 ןשינעמור םענעי ןעז וצ -- ןטנעטסיסא ןוא ןטנעדוטפ ןופ העיסנ

 םעד ןופ עטָאנ עלאמיסקאמ א ןעמוקאב טָאה רעכלעוו ,טנעדוטס

 ז ןעמוקענ ןענעז ײז וװ ןופ ,ָאמרעלאּפ ןופ רָאסעּפָארּפ ןכעלרעפעג ;

 -ענ טרָאד טָאה רע עכלעוו ןיא רָאי ףלע יד ןיא לייו ,םענייא ןיא

 -קאמ יר ןבענענ טשינ םענייק ןוא לָאמ ןיק ָאטטאמא טָאה ,טעברא

 .עטָאנ עלאמיס

 םרעטנענרעד ,עניטנאק רעד ןיא ,טײצ-נָאטימ ,גָאט ןרעדנא םע

 רעכלעוו ,ילָאס ָאנוא רָאסעּפָארּפ םענופ טנעטסיסא רעד ,רימ ןצ ךיז

 -ָאטאנא רעשינָאלָאטאּפ ראפ ערדעטאק רעד ןופ שארכ ןענאטשענ

 ?ייו ,ןעז ֹוצ ךימ ףעש ןייז ןופ ןליו םעד רימ קידנבענרעביא - עי

 היא וצ קידנעמוק ןוא -- רעליש ןייז ךיוא ןעוװענ ךיא ןיב ,טלָאמעד

 -קע רעקיצניײא רעד ןיב ךיא זא קידנרעלקרעד ,טרילוטארנ ךימ רע טָאה

 יג

 .עטָאנ אזא ָאטטאמא רָאסעּפָארּפ ןופ ןעמוקאב טָאה סָאװ ראלּפמעז

 בָאה םינּפ רעייא רעבָא נ ךייא ךיא בָאה ןעמָאנ ןטיול -

 ,טנערוטס ןלאנעמָאנעפ םעד ,ןרעדנווואב ןוא ןעקנעדעג טלָאװעג ךיא

 .ָאטטאמא עגעלָאק ן ןיימ ןופ עטָאנ עלאמיסקאמ יד ןעמוקאב טָאה רעכלעוו

 ןראפ ןעמאזקע םעד ןנײלּפָא טלָאװעג בָאה סָאװ ,ןיילא ךיא ןוא ...

 יבא עטָאנ רענעדיישאב א ףיוא טכירעג ךיז כָאה סָאװ ,לעּפא ןטייווצ

 ..!ָנָאט ןטוג א טאהענ בָאה ,ןעמוקוצכרוד
4 

 ןטאדירנאק עירעס ערעדנא ןא טלעטשענ ךיז טָאה גָאט ןרעדנא םעד

 -פָאּפ לקסאכ עגעלָאק רעד ,עכלעוו ןשיוװצ ,ָאטטאמא רָאסעּפָארַּפ םייב

 רעיז ןוא ןעמאזקע םעד ןטלאהעגנסיוא טָאה רע .יולרעה ןופ רעקיל

 .רעמיצ ןיא ןיײרא .רע זיא ךעליירפ
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 ןוא ןענָארטאּפ

 םייה יז יוזא יו יז קיד

 - ייד ןפ .ךיוא יז ןנ /ק רעה ןופ תוחּפ
 א, !

 = א רעטקָאד
= 

6 
6 
 - עפנ ףהייי תוחּפשמ יד ף יוא ,ם יי

0 

"5 
 ןפיוא ט עי

 וה יוא זיא יז ,השעמ א

 יירא זיא'ס ןוא טכאמ

 |וש- )=|
 .ייי* 'א*

 ט

 *-= מ יז טָאה ר ע םנה - טלסיירטעצ
 וי ף2 אה ייצרעד 1

 .'יד ר יד ריי
- - 

== 
= 

י
ש
 

 !ָאקימא ָאאשט -- ןעזר

 וצ ןבָאה רימ

 זיילק ןיא ןאד ןוא יטנאיק
 צ עיירפ יז

 םע ןיירא טָאטש ןיא יינ ךיא --
 א

 יא



 ...טריפענ ,ָאי ,טריפענ ךימ ןבָאה ייז ןיהוו ,טעטש יו ןעמענ ?יפ

 ןיוש בָאה ךיא רעבָא - ןפראווסיורא ךימ ןלעוו יז ןוא טלא רעוו ךיא

 זיא ףונ ןײמ !ןוט ?עוװ ךיא סָאװ ...קנאדענ םעד טימ טכאמעג םולש

 18 סָאד זיא וװ ...יאדווא ןוא יאדוא המשנ ןיײמ ,טרעטאמעגפיוא

 ...עקירעמא ןייק ,תומולח ענייש טימ ?ופ קעווא זיא סָאװ ?דיימ עקירעי

 ,קרָאי-דינ טָאטש רעכעלרעדנוװ רעד טימ עקירעמא ןיימ וטסָאה טָא

 -נזייוו ,טנעוו עניימ ןופ ךעלטראק עטרירטסוליא יד ףיוא עז ךיא עכלעוו

 טזָאלענ ךימ ךיא רָאה ?ריימ ננוי איו ...טנאה רעד טימ רימ יײזקיד

 ךָאנ טדערענ רימ וצ טָאה רעכלעוו ,ןאמ ןננוי םענייש א ןופ ןדעררעביא

 ןו ןופ ...נרוכמאה ןיא ןעווענ זיא סָאד ...ןעווענ זיא רע יו רענעש

 ,ןסיו ,לטעטש שיוװעדלָאמ א ןופ ,ננוראפרעד ןָא ?דיימ א ,ךיא לָאז

 -נוי ײג ...!?טענעסקָארּפ א ןופ טנעה יד ןיא ןלאפעגניירא ןיב ךיא זא

 םימ זָאל ךימ .ָאד ןופ ?דימ רעדנא ןא טימ ךיד ?ייווראפ ןוא ןאמרעג

 םטניווענוצ ךימ בָאה ךיא זא ןסיוו ייז רעבָא ...ןרערט ןוא רעצ עניימ

 םעבכ "הק רעד ןיא .םריווראפ ךימ טָאה ךוזאּכ ןייד -...ןּכעק םעד טימ

 ךיר ךיא ןדנווושראפ ןיב ךיא .רימ ןופ ןלייצרעד טשינ םענייק וטסלָאז ,
 עוו !סנגעוורעטנוא ןעמוקעגמוא ןיב ךיא ,ָאי !קרָאי-וינ ןַײק נעװ ןפיוא

 טשינ רעהא רעמ טסלָאז ,ךימ טרעטישרעד נָאט רעקידנגרָאמ רעד רָאנ

 טשינ םענייק וטסלָאז םייה רעד ןיא זי ר ךיא טעב לאטא ךאנ 0 עמוק

 טמאטש סָאו ,עקטוטיטסָארּפ א טנגענאב ָאד טסָאה וד זא ןענַאמרעד

 .יולרעה ןופ



 טרימש טסירעלטיה ןטימ חוכיוו א

 לטעצ-ףורנייא ןא ןעמוקאב ךיא בָאה 1940 רָאי םענופ גנילירפ ןיא

 -טלעפ זיירק ןופ ףרָאד א ,אטאכמוכ ןיא ןרָאװעג טרירטנעצנָאק ןיב ןוא

 יא ,ץרעמ שדוח ףופ םוצ ןעוועג זיא סָאד ,טורּפ םענופ גערב םייב ,ויש

 רעבָא ,גניקירפ ךָאנ טקעמשעג עקאט טָאה טפול רעד ןיא ןעוו ,טייצ רעד

 -ענוצ טָאה טפָא :ןזירּפאק גונענ טימ ןעוועג רעטעוו סָאד ם ךָאד

 ןטלאהאב לבָאנש ןטימ ןענאטשעג ןענעז סָאװ ןעלשוביד ףיוא ךיוא םיינש

 זײװכעלרָאּפ עטעשטרָאקעגנעמאזוצ ,עטשואיראפ ,לגילפ יד רעטנוא

 -יול א ןוא ןוז טימ ,גנעט ערעמעראוו ףיוא קידנטראוו -- ןטסענ יד ןיא

 .למיה ןרעט

 ןענעז ערעיײז רעכעד יד סָאװ ךעלזייה טימ ,לפרעד ןפרָאװראפ א

 םייב ןדלָאמענ ךיז ןוא עא ךיא ןיב יט הא .יורטש טימ טקעדענוצ

 -עז א ןקיזָאד םעד ןיא .טנאדנעמָאק-ןָאילאטאב

 -אסאב ןעוועג ןענעז יז ןופ בור סָאד ר טנעמ 000 ךרעבכ ןעוועג ןענ

 .רעכאו

 ןעמונעגפיוא ךימ טָאה ,וקסערָאדָאעט רָאיאמ ,טנאדנעמָאק רעד

 יד ראפ ךימ קידנלעטשריפ ,ראלָאקָאטָארּפ ךָאד רע ,טלאק נונענ

 ךעליירפ ןעווענ זיא ן} טיפ םענופ רעטקָאד רעד .ןריציפא עקירעביא

 ןטייבראפ םיא לעװ ךיא זא ,ןסייהענ טָאה סָאד ?ייוו יט נָא ןיימ ייב

 .ןרעוו רוטּפ טעװ רע ןוא

 ,וראטוקס טנאנעטיײלרעטנוא רעד :טיירפענ ךיז ןכָאה רעקינייװ

 | ריציפָא-עװרעזער עשטייד יד ןוא ץאלאנ ןופ טמאטשעג טָאה סָאװ

 .טדימש ןוא לעננע
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 קידתופתושכ א טאהענ ךיא בָאה וראטוקס טנאנעטיילרעטנוא ןטימ

 טכא ןא ןופ שטנעמ א .ןרָאװענ טריטראווקנייא ןענעז רימ ווו ,רעמיצ

 תולעמ -- רעכיק רעקיעפ א ןוא שטנעמ רעשימייה א ,רָאי קיסיירד ןוא

 יד ?יוו ,ןדנאטשמוא ענעי ןיא טרעוו ןסיורג א טאהעג ןבכָאה סָאװ

 -גאנ רעד ?ייוו ,טרינָאיצקנופ טשינ טָאה -- ךיק-ןריציפָא יד -- עטָאּפָאּפ

 -ניירא ,ןאמ ףניפ ןופ זיולב ןענאטשאב זיא ןריציפָא יד ןופ באטש רעצ

 טניולענ ךיז טָאה ןעמעװ ראפ זיא ,טנאדנעמָאק םעד ךיוא טנכערע

 ?ךיק-ןריציפָא ןא ןריזינאנרַא וצ

 .דוחב-עילוה א ןוא רעליּפש-ןטרָאק א ןעוועגנ זיא טנאדנעמָאק רעד

 -טנעָאנ סםָאד ,שוה ןייק ןרָאפענקעװא טנווֶא ןדעי םעד בילוצ רע ןיא

 -אב ךיז רע טָאה ,ןיפולינכ ןעוועג זיא רע ןעוו לָאמ ןייא .לטעטש עטס

 ףרָאד ץנאנ א ןופ ןעליוקסיוא סָאד טעוװעדנאמָאק טָאה רע זא טמיר

 -ענענ םעד ןדרָאמרעד ןראפ עילאסערּפער א יװ ,עיבאראסאב-ןופצ ןיא

 שאטעֶאּפ ?אר

 רעד ןופ ןיוש ,ןענאטשראפנייא ךיז ךיא בָאה רבח-רעמיצ ןיימ טימ

 .רעטלע רעקיבלעז רעד ןופ ןעוועג ךָאד ןענעז רימ -- ןָא טונימ רעטשרע

 יד ןשיװצ טלײצענ ךיז ןכָאה טייהניא-סטעּברא רעזדנוא ןיא

 ,ןטנאנעטילרעטנוא ייוװצ ,טנָאמרער ןיוש בָאה ךיא יוװ ,ןריציפָא

 .ןשטייד ןעוועג ייז ןענעז עדייב ,אראָאשימיט ןופ טמאטשענ ןכָאה סָאװ

 ראפ רָאסעּפָארּפ ןעווענ זיא ,טדימש ןסייהענ טָאה סָאװ יז ןופ רענייא

 -ענ זיא ,לעגנע ןסייהעג טָאה רעכלעוו ,רעטייווצ רעד ןוא ;קיטאמעטאמ

 ז ֹט פ רָאסעּפָארּפ ןעוו

 .טארקָאמעד א ןעווענ זיא ,קיצרעפ רָאי א ןופ ןאמ א ,רעטייווצ רעד ןוא

 ןטלעז יז ןעמ טָאה ,טָאטש רעכלעז רעד ןופ ןעוועג עדייכ ןענעז ייז םנה

 זו

 5. = 55 וז וט = -! = 1 -1 5 5 = | * ם

 .ןעמאזוצ ןעזעג
 ךיא זא טסוווענ עלא ךָאד ןבָאה יײז) טרימרָאפניא ךימ טָאה לעגנע

 -נשטנעמ , רעשיטאנאפ א ,טסירעלטיה א זיא טדימש זא (דיי א ןיכ
 0 טָאה'ס ?ּפיוו ,םישרח ייווצ יד ךשמב ,תמאכ ןוא . .רעסערפ

 טונ עלא יז וע יד טאהעג ךיא בָאה ,טייצ-עיצארטנעצנָאק יד

 -ור ייוצ יד טָא ,ןרידוטש טנָאקעג יז בָאה ךיא ,רעמ ךָאנ .ןענעק וצ

 .םאטשּפָא ןשטייד ןופ ןריציפא עשינעמ
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 ,ר ָאטר אפ קיטנוז א ןיא ןוא

 , רעד ךיז טניפענ'ס ווו

 ; ןפור םירעיוּפ יד

 יי

 א ןופ טייוו טשינ זא ,טנָאמר

 ןאיארט יול לולא

 ' /וד םיא בָאה



 ןיא ןטדימש טימ וראטוסס ךימ ןטעבראפ טנװָא ןא םענייא ןיא

 -רעבירא סָאד .עוװָאעל ןיא ערעשטעוו ןסע ןיינ ןלָאז רימ ידכ ,עקדָאל א

 יוזא ןעווענ טשינ זיא עקדָאל רעשירעטילימ א טימ טורּפ םעד ןעמיווש

 -רע זיא סָאװ ,רעסאוו ןפיוא סעהירק-זייא ןעוועג ןענעז ס ?לייוו ,טושּפ

 -יווש העש ?טרעפ א ךָאנ רעבָא .גערב רעד יוװ רעכעה ןעוועג זייזורעט

 וו ,עמשטערק רעד ןיא רימ ןענעז טָא ןוא ןעמוקעגנָא רימ ןענעז ןעמ

 ם

1 

= , 

 טָאה רע .לכיימש ןפירנעטש ןײז טימ תיבה-?עכ רעד זדנוא טפירנאב

 ?יולב ןעוועג זיא 'ס ווו ,לרעמיצ ןטאראפעפ א ןיא ןטעכראפ זדנוא

 ראפ רעמיצ לעיצעּפס א ןעוועג זיא סָאד .ךעלקנעכ ריפ ןוא ?שיט ןייא

 ןעמוסענ זיא דלאב .שיט םעד םורא טצעזעגמורא ךיז ןבָאה רימ

 -לעו ,לרעטכעט םרעמשטערק םעד ,רָאי ןצכעז א ןופ ,עלעדיימ גנוי א

 ,עקטענורב עקשטינילק א .ןעזענ טשינ ךָאנ טלָאמעד זיכ בָאה ךיא עכ

 ,ּפעצ עגנאל ייווצ ןיא ןטכָאלפראפ רָאה יד טימ ,ןגניוא עצראווש טימ

 טָאה ,טסורב רעד ףיוא ןוא ןעלסקא יד רעביא ןלאפענ ריא ןענעז סָאו

 םעד טָא ןופ ןרָאװענ טשאררעכיא ןענעז רימ ,טּפאכראפ עלא זדנוא

 .עלהשעט-רערנווו א ןופ יװ ןעזעגסיוא טָאה סָאװ ,?םמינּפ םענייש

 ריּפאּפ סייוו ןגיוב א טײרּפשעגסיוא טָאה ןוא טסירנאב זדנוא טָאה יז

 לשייס א ןוא גייצעג-סע ,רעלעט ,רעזעלג ,ךעלעטעוורעש ,שיט ןפיוא

 -אב עטושּפ טימ ןוטענ יז טָאה ץלא םָאד .טיורב סיוו ךעלטפער טימ

 .עיצארנ יא ,טייסנטלאהענקירוצ יא ןטארראפ ןכָאה סָאװ ,ןעגנונעוו

 -סיוא רימ ןכָאה ,ףלעוו יד יוװ עקירעגנוה ןעוועג ןענעז רימ יו יוזא

 ךיוא טלעטשאב רימ ןבָאה דלאכ .ןייוו רעטיל ןטשרע םעד טקידײלעג

 .סגטָארבעג סָאד טכארבעג זדנוא טָאה ?דיימ סָאד רעדייא ךָאנ ,ןטייווצ םעדי

 ןיוש זיא סע יװ ,קידנסעומש ,ןסענעגנָא ךיז ןבָאה רימ ,רוציקב

 .ץיוו א ןלײצרעד וצ ךיוא ןוא ,ןטײהננעלענ עכלעזא יב גהנמ רעד

 ןלָאז רימ זא טראווענ ןוא ןעמוקעגנָא זיא ?דיימ ענייש סָאד ןעוו

 :ןטרימש וצ טנָאזעג ךיא בָאה ,ןלעטשאב סעּפע

 רָאנ א ןעוועג ןיב ךיא) טנאנעטיילרעטנוא רעה ,רָאנ גָאז ,ונא --

 ןעוו ןוטעג וטסלָאװ סָאװ ,(ןאטיּפאק ןופ גנאר םוצ רעטריסנאווא סָאװ

 סָאװ רָאנ טָאה סָאװ ,ןוז א טָאה רע זא ,ןרָאװעג רָאװעג ןיב ךיא) ןוז ייד
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 אזא ןעמוקרָאפ

 ,לאדנאקס ןצנאנ

 םעד וצ טקוק

 .ןטעלּפ וצ

 = דלאב ריב
 - ָאה ךיא -- חמ ןלאפעצָאקילָאד |םע /

 עקאט ךיז *-
 טלאּפש

 -ענפיוא

 ,ליומ סָאד טלאה :רעביא -טיה

 ...!רזממ רעשיטסירעלטיה ,רעטסנָאמ וד ,ליומ סָאד טלאה -

: 

 !עלטענ
- 
- 

 ,ם"ק לריי

 עשירא ענייר יד ,ןאטָאװ ן פ הנומא יד ריציטקארּפ ךיא זא ,וראטוקפ

 יי עייטשראפ סענאדישז יד

 ן בײרשנָא ךיא לעוװ

 ז !ןאטיּפאק א ריד ראפ
 א

 ו1

 = איר
 ייל א

 יר ענייד ןעיצקירוצ ףכית טסלא

 : ןרעכעה א טקי 1

 =-*י
 ו

2 

 ר וי אי
 טשינ ביוג

 טו

 ,ריר טימ ןוא ךיז טסקיכ וד ןכל

 יבלעז ןופ זיא ?דיימ א ןסעגראפ טשינ טסלָאז וד

: 

 וי ת) = ףרוווסיוא רעשיטסירעלטיה

 } ,רענייא טימ ,טולב שירא ןייז ןכעוו

 רי

 טשינ לעװ ךיא רעכָא - רע ט

 /ענ ףכית טדימש טנאנעטיילרעטנוא

 ו (ייציל םעד טקידנעעג
 * ' ךיא =

 :' נעגייא ןיימ טימ ן ָאשרעד םיא טקָא ו



 טשימענניירא ךיז שיגרענע טָאה וראטוקס רעבָא ...לאדנאקס רעקיטולכב

 .עדיב זדנוא טליטשעננויא ןוא

 ?אדנאקס רעד סָאװ עכעלקילנ ,רעטכָאט ןייז ןוא רעמשטערס רעד

 טקרעמאב בָאה ךיא רעבָא .טמעטָאענּפָא ןבָאה ,טליטשעננייא ךיז טָאה

 קערש ראפ טרעטיצ סָאװ ,טלאטשענ רענייש רעד ןופ ןניוא עטכייפ יד

 -יוו טשינ זיא רעכלעוו ,רעמשטערק םוצ טרעטנענרעד ךיז בָאה'כ ןוא

 -ענ םִיא בָאה ןוא ,רעטכָאט ענייש ןייז יו ןקָארשעגרעביא ןעוועג רעקינ

 .שידיי ףיוא טנָאז

 !טכאנ עטונ א --

 :ןפורעגקירוצ ךימ רע טָאה ןײנקעוװא טלָאװעגנ כָאה ךיא םנה

 טביילב ,ךייא טעכ ךיא -- רעמשטערק רעד טגָאז -- ןאטיּפאק רעה --

 .ןקיטכענרעביא זדנוא ייב

 ןריסאּפ רימ טימ ןָאק סָאװ רעבָא ,טליטשענּפָא עקאט ךיז טָאה ?אד

 =/) 4; 4 וז וט 4 ןיז 4.6 ערעטצניפ אזא ןיא

 :שידײ ףיוא טרעפטנעעג בָאה ךיא
 רענעקָארשעגרעביא ןייק טשינ ןיב ךיא ,ארומ ןייק טשינ טָאה --

 ...ןטסירע?טיה יד ךיוא ןוא ןראנָאינעק יד ןרעפטנע ןעמ ףראד יוזא .דיי
 ,םיא טימ טננעזענ ךיז ךיא רָאה - טכאנ עטונ א; לָאמ א ךָאנ
 ןפיוא טשוקעג ךיא בָאה ?דיימ סָאד ןוא טנאה ןיימ םיא קידנקערטשסיוא
 .ןרעטש

 טשודיחעג ךיז טָאה רעמשטערק רעד תעב - קעוא ןיב ךיא
 וו וװ ,םורפ םענופ נערב םוצ - טרעדנווואב ךימ טָאה רעטכַאט ןַײז ךוא

 .טראווענ זדנוא ףיוא טָאה עקדָאל יד

 ןצנאנ םעד ךשמב טרָאװ ןיײק טדערענסיורא טשינ טָאה רענייק

 .געוז

 -יּפע םעד טָא ןוראטוקס טימ טריטנעמָאק ךיא בָאה ,םייה רעד ןיא

 ךיוא .ןפָאלשנײא טנָאקעג טשינ ןיוש טָאה זדנוא ןופ רענייק רעבָא ,דָאז

 טָאה ןוא ,ךיא יװ טכארבעגפיוא ןעוועג רעקינייו טשינ זיא וראטוקס

 .טסירעלטיה ןקיצומש םעד ןטלעש ןײא ןיא ןטלאהעג

116 



 עליבָאמ ע אננָאד אל

 ז ,ןיב ךיא ןעוװ ,1927 ראי ןיא ןעשעג זיא ָאד ןלייצרעד רי מ סָאװ סָאד

 -וּלּפ ,טעטלוקאפ רעשיניצידעמ רעסאי רעד ןופ טנעװלָאסבא רעשירּפ א יו

 -ףעש רעשירפ א יװ גנוקיטפעשאכ ןיימ ןופ ןרָאװעג ןסירענּפָא םיצ
 רעטיור רעד ןופ לאטראווק םעד ןיא עירָאטאלובמא ןא ןופ רעטקָאד
 ןיא טאהעג טלָאמעד בָאה ךיא סָאװ ,ןכאגפיוא ערעדנא ןופ ןוא קירב
 ןעמוקוצכָאנ ידכ ,גנונעואב-רעטעברא רעד ןופ ןטיבעג ענעדיישראפ

 ןופ לָאטיּפש-רעטילימ ןיא ,טײצ שדוח א ,שזאטס ןשירעטילימ ןיימ
 .טשעראקוב

 ,אציווירג אעלאק רעד ףיוא טצעזאב ךימ ךיא בָאה טשעראקוכ ןיא

 עכלעוו - עיבאראסאב ןופ החּפשמ רעשידיי א ייב רעמיצ א קידנעגניד

 םסָאװ -- עדייבעג א ןופ עדראסנאמ רעד ףיוא הריד א ןיא טניווועגנ טָאה

 סָאװ עדײבענ א , אויטָאמָאקָאל , ןרָאװעג ןפורעגנָא טלָאמעד זיא

 ןיא ןוא אציווירג עיצארטסינימדא-ןאבנזײא רעד וצ טרעהענ טָאה

 םעד .סעיצאטסעפינאמ עלערוטלוק ענעדיישראפ ראפ טמיטשאב ןעווע-

 רעכלעוו ,עגעלָאק א ןבענעג רימ טָאה םיטאכעלאב עניימ ןופ םערדא

 ,טגָאז עג טָאה רע יו טיול ,ןוא שזאטס ןשירעטילימ ןייז טקידנעראפ טָאה

 ,הלעמ א ךָאנ טאהעג הריד יד טָאה םעד ץוח ,ןדירפוצ ןעוועג רע זיא -

 טפראדעג בָאה ךיא ואוו ,לָאטיּפש-רעטילימ םענופ טנעָאנ ןעווענ זיא יז
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 ןריפוצנייא קעווצ ןטימ ,טייצ שדוח א ןופ ךשמ ןיא ,ןסרוק יד ןכוזאב

 -ילימ רעד ןיא ,ןטעטלוקאפ עשיניצידעמ יד ןופ ןטנעװלָאסבא עגנוי יד

 .ןיצידעמ-רעט

 הריד רעד וצ טרעהענ רעמיצ סָאד טָאה ,טגָאזעג ןיוש בָאה ךיא יו

 םענופ גנאגניירא ןטימ ויטָאמָאקָאל ,, םעד ןופ קָאטש ןטצעל ןפיוא

 ײװצ ןעװענ ןענעז עדראסנאמ רעד ףיוא .ּפערט ענרעצליה ףיוא ,ףיוה

 -?לעוו -- רָאדירָאק םענופ ןטייז עדיב ףיוא ,רעמיצ ריפ וצ ןופ תוריד

 -םיוא ןעוװעג זיא םעד בילוצ .שעוו ןענעקורט םוצ טנידעג ךיוא טָאה רעכ

 ,רָאדירָאק םענופ ןרעדנא םוצ קע ןייא ןופ ,קירטש רעגנאל א טנאּפשעג

 ערעדנא יד .תוריד ייווצ יד ןופ תוחּפשמ עדייב טצונאב ןבָאה'פ ןכלעוו

 טקנוּפ ןוא רעטעברא-ןאבנזײא ןא ןופ ןעוועג ןיא החּפשמ

 זענ רעסעב ,רעדניק טאהענ ךיוא יז טָאה ,עטסָאבעלאב ןיימ יו

 ןבלעז םעד ןיא עדייב ,רָאי 15-11 ןופ 7 א וצ ייז ןופ עדעי

 .סנגעלָאס .עטוג ןוא

 ,רעמיצ ריפ יד ןופ ייווצ ןעגנודראפ טָאה עילימאפ-רענאבנז ייא יד

 -יפ ןוא עינָאלָאליפ ןופ עקטנעדוטס א טניווװעג טָאה רעמיצ ןײא ןיא

 ...ג טרוק ןעמָאנ ןטימ רעקינכעט-ןייצ א רעמיצ ןרעדנא ןיא ןוא עיפָאזָאל

 קיטפערק ,ךיוה ,רָאי 241 ןופ ןאמרעננוי א :ויביס ןופ רעקימאטשּפָא ןא

 רשפא -- ,קילב ןטראה ,ןפראש א טימ רעבכָא .םינּפ ןעננולעג א טימ ןוא

 ןופ ןעמונראפ ןעוועגנ זיא סָאװ ,רעמיצ ערעדנא סָאד ןוא .רימ וצ רָאנ

 -אב בָאה ךיא עכלעוו טייהנייש עטענורב א ,.ג אנעלע עקטנעדוטפ רעד

 -נאגענּפָארא רימ טימ םענייא ןיא זיא יז ןעוו ,נָאט ןטשרע םעד טנגעג

 -רעטילימ ןיא ןריטנעזערּפ וצ ךיז ידכ ךיא ,ּפערט יד ,ירפ רעד ןיא ןעג

 ..ןסרוק יד וצ יז ,לָאטיּפש

 טצנאגרעד ךָאנ זיא טנאנעטײל-רעטקָאד א ןופ םרָאפינוא ןיימ = |

 סָאװ ןפיירטש ייװצ טימ ?טיה א ןוא עילבאס רעגנאל א ןופ ןרָאװעג

 .עיכרארעיה רעשירעטילימ רעד ןיא נאר ןיימ ןזיוואב ןבָאה

 בָאה ךיא יװ םעדכָאנ ,םייהא קידנעמוק ,טכאנ רעד ףיוא ןא ןיא
 ,רעמיצ ןיימ ןיא ןייגניירא טנָאסעג טשינ ךיא בָאה ,טָאטש ןיא ןסענעג
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,- 

 ר א ד ןרָאוו

 טימ ?דיימ

 שעגסיוא םעד

 מָאק עקיניײא

 עלא

 ם

 ךיז טָאה'ס

 לוקאפ רעד ףיוא

5 
 ּד יי

 'ןטנא

 י 5 =

 צר =

 * ס עגנוי יד סיורא טמוס'ס ןוא

- 

 טפינקעגנ

 ןיא ןבָא
/ 

 ,רעלטייצטימ א

 = ענסיוא ךיוא
- 

 .הריד רעד ןיא טכאמענ ןייר טָאה עטסָא

 ירד ר * 5 טייר

 מ רעײז ןעמָאנ ריא קידנגָאזסיורא ,ךיוא יז ,טלעטשעגרָאּפ

 א = ס

 ךימ בָאה ךיא .קישאד םייב טנאה רעד טימ ,סורג ןשירעטילימ ןיײמ ףיוא

 טנאה יד קידנטלאה  רָאדירָאק םענ

 לביימש א טימ רימ טרעפטנע ןוא עקטנעדו

= = 
 יייר

 עקטנעדוטס א זיא יז זא ןבענענוצ טָאה ןוא ,לאגיטכאנ א ןופ ?וק א טימ

 ןופ טרוכישראפ

 ףיוא

 -אט

 ןייש ןוא



 ךיז יז ךיוא טָאה םעד ןיא .ןעננוניימ ערעײז ייב ןטלאהעג עי
 רעד תעב ,טנאה ןיימ יי כוש םייב טנאה רעד טימ ןטלאהעגנָא
 ַא ,ךיא בָאה ,ךעלדנעטשראפטסבלעז .עיסוקסיד רעשירעגירק רעצנאג
 ,יורפ .רעקידנקָאלראפ רעקיזָאד רעד ןופ טײהנזעװנָא רעד ןופ טגערעג
 יוזא ידכ - טסעפ יז קידנקירד ,קירטש ןפיוא טנאה ריא טּפאכעגנָא

 ןַײמ ןוא ...ןטנעמונרא עניימ ןופ טפארק יד ןענָאטאב וצ ,שיזיפ ,םורא

 יז עכלעוו ,עיסוקסיד רעד ןופ טרינירטניא ?םיב א ,עטסָאנעלאַב

 טייטש ךאז יד יוזא יו קידנעעז - הקולחמ א יװ

 -ּפיוא ןעווענ ןיוש זיא סָאװ ,רעמיצ ןיא ךיז וצ ןטעבראפ זדנוא טָא;

 -גיירא ןיּב ךיא .רעמיצ ןַײמ ןיא ןכאמ ןייר ןקידנע טעוװ יז זיכ ,טמארעג

 + 0 3 4 ש| = 3 ש = 6

 יװ טנידעג ריא טָאה סָאװ רעמיצ סעטסָאכעלאב רעד ןיא ןעגנאנעג

 רעמיצ ןיא .ןרענטראּפ-ךערּפשעג רעד ןופ טגלָאפעג ,רעמיצפָאלש א

 טדניצ'ס רעבָא ,רעטלאש םעד ןוט יירד א וװרּפ ךיא .רעטצניפ ןעוועג זיא

 ןפיוא טצעזעגרעדינא טאהעג ןיוש ךיז טָאה יז ןוא טכיל םָאד ןָא טשינ ךיז

 עטצעל יד קידנעראפ ןוא ריא ןבעל ךימ ץעז ךיא ,ריט רעד ןבעל ,ןאוויד

 ןבענ שוק א ריא קידנליװ ,םורא יז ךיא םענ ,עזארפ ע

 טסעשז רעקילייא ןיימ טָאה ,ןטראוורעד וצ ןעוועג זיא'ס יו .םינּפ ןיא

 ךיא ןוא טנעה עדייב טימ םינּפ סָאד ןלעטשראפ וצ ךִיז ןעגנוווצעג יז

 ףיוא ,רעמיצ ןיא טײקלקנוט רעד ןופ טקיצנינאב ,טשוקעג יז בָאה

 בָאה ךיא .ןרעיוא יד רעביא ןדנובעג ןייש ,רָאה ענייש ןוא עכייר ערי

 םָאד יו ךעלנע ,היר ןקידנרוכישראפ א רָאה עריא ןופ טמעטָאעננײא

 -גיק עניימ ןיא ןעננולשענג בָאה ךיא טייקשירפ סנעמעוו ,רעסאווטורּפ

 ךיט םעד ןופ ןרעפאוו יד ןיא ןדָאב ךימ נעלפ ךיא ןעוו ,ןרָאי-רעד

 .ןיינפיוא געלפ ןוז יד ןעוו נָאטראֿפ --

 עקיזָאד יד .טקידנעראפ טשינ ,יוזא שטָאכ ,ךיז טָאה סעומש רעד

 ,גנודנעוו עקיטפעה א ןעמונעגנָא ,ןגעווטסעד ןופ ,טָאה עמעט ערעווש

 ןבָאה רימ רעכלעוו ןיא ,ענאל רעטאקילעד רעד בכילוצ ךיוא אמתסמ

 א יװ ,רבחמ ןטבילענ ריא טנכייצאכ בָאה ךיא ןרָאװ ,ןענופעג ךיז

 ןופ סיורא זיא ןוא זנורב ?סיב א ןביוהעגפיוא ךיז טָאה יז .קילעשראמ

 -יצ ןיא ךיז וצ גָאטימכָאנ ןרעדנא םעד ראפ ךימ קידנטעבראפ ,רעמיצ
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 טפאשרעטָאפ יד :עמעט ערעווש עקיזָאד יד ןּפעשוצסיוא ידכ ,רעמ

 .קרעו עלאינענ עקיזָאד יד ןופ

: 

 ןסרוק יד טקידנעראפ בָאה ךיא יװ םעד ךָאנ ,נָאט ןרעדנא םעד

 .םייהא טרעקענמוא קידלודעגמוא ךימ ךיא בָאה ,טָאטש ןיא ןסענעג ןוא

 טקערטשעגסיוא יז ןיפענ ךיא ןוא ןיירא יינ ,ריט רעד ןיא ןָא ּפָאלק ךיא

 .טעב ןפיוא

 ?טוג טשינ ךייא טליפ דיא --

 .טלמירדענ ?םיבכ א בָאה ךיא -

 ןופ טנעָאנרעד ןיא ,לקנעב א ףיוא ןציז ןטעבענ ךימ טָאה יז

 :רימ טנָאז יז ןוא טעראניצ א ןָא רימ דניצ ךיא .טעב ריא

 ךיוא רימ ךיז טָאה'ס לייוו ,טעראניצ א ךייא טעכ ךיא ,

 לט ןוא טנָאזענ רימ וצ יז טָאה -- ןרעכייר וצ טסולנראפ

 ריּמ טינ =

 = -/ 04 6 8. ר = = א -{ = זז ׁ: = 6: 1 1 6 -!
 טצעז ענרָאפ זיא םעומש רע -

 ךיא :נָאט א טימ רעירפ ןופ עמעט רעטלדנאהאכ רעד םורא ןרָאװענ

 םריּפסקעש ןופ רעטקאראכ ןכיילנמוא םעד ייב ןטלאהעג ךימ לָאמ סָאד בָאה

 ת

 :ןימ .ןבעלש טנעמ ןופ ןליפעג עפיט יד
 ,לָאלײש ,ריל-גיניק ,טעבקעמ ,ָאלעטָא ,אטעילושז ןוא ָאעמָאר ,טעלמאה

 ןבירשענוצ טלָאװ ךיא עכלעוו ,טרעוו ןרעדנימ א ןופ ,טשער רעד רעבָא
 .ןריּפסקעש

 ?ןטענָאס ענייז ןוא --

 ךיא עכלעוו ,טלאהניא ןשיפָאזָאליפ ןפיט א ןבָאה ןטענָאפ יד --

 ףָאזָאליפ רעד טדער יז ןיא ,ריּפסקעש רָאיטקא םעד ןביירשוצ טשינ ןָאק

 = = ית וז עא = -1 1 4 = | 2 ר 6 4; א. 2 ריז

 ןאמרעננוי רעטענורב א ןיירא טמוק'ס ןוא ריט רעד ןיא ּפָאלק א

 .םקווו ן?עטימ ןופ
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 טָאה -- ןתח ןיימ ,.יא עיליא רָאפ ךייא ?עטש ךיא ,רעטקָאד רעה --

 טשינ םעד ןופ טריווראפ ?סיב א ןוא ?וק טקיטשרעד א טימ טגָאזעג יז

 .םענעמוקעגניירא םענופ ןעניישרעד ןקיסאּפ

 .טעב סאנעלע ףיוא עקאט טצעזענקעווא ךיז טָאה רע

 -נוזאב ןוא גנוניישרעד רעטראוורעדמוא רעד ןופ טשודיחראפ ,ךיא

 בָאה - הלכ א זיא יז זא טסווורעד ךיז כָאה ךיא סָאװ םעד ןופ סרעד

 וצ ךיז קידנדנעוו ןוא עיסוססיד רעשירארעטיל רעד וצ טכאמעג פוס א

 -וטש רע טעטלוקאפ א ראפ סָאװ ףיוא טנערפעג םיא ךיא בָאה ,ןתח ריא

 א זיא רע זא טרעפטנעענ טָאה רע - זיא רע רָאי ןכלעוו ןיא ןוא טריד

 -יצ א ןטָאבעגנָא םיא בָאה ךיא ,רָאי ןטצעל ןיא טנעדוטס-ןיצידעמ

 .טרעכייראפ רימ ןבָאה יירד עלא ןוא טעראג

 .רע טנערפ -- ?ןרעכייר ןביוהעגנָא וטסָאה ןעוו ,אצונעל ,וד

 טעראניצ רעטשרע רעד זיא סָאד ,טייקירעגיינ בילוצ ,יוזא טושּפ --

 -וק ,טרעפטנעעג יז טָאה -- ,ןכוזראפ וצ טביולרעד רימ בָאה ךיא סָאװ

 ךרוד ,טכאמענכרוד טָאה יז סָאװ ,עיצָאמע רעד ןופ ךיז וצ קידנעמ

 .ןתח ריא ןופ טײהנזעוונָא רעד

 ,הדימ עסואימ עקיזָאד יד ןטכאראפ וטסגעלפ ,טציא זיכ רעבָא --

 ...ןפורעננָא סע טסָאה וד יו

!? -- 

 -יצ א ןטָאבעגנָא בָאה ךיא זא ,קידנטלאה ,ןיירא ךימ שימ ךיא

 .ןעמונעננָא סע יז טָאה ,ןכׂש םעיינ א וצ טייקכעלפעה סיוא ןוא טעראג

 .עיליא רעה ,דלוש ןיימ זיא'פ --

 -ענסיוא טשינ ךיז טָאה גָאט א טימ רעירפ ןופ ,עיסוקסיד יד םגה

 ןפורעגסיורא סלעטָאטסירא רעביא טעבכ ריא ףיוא ךוב א טָאה ,טּפעש

 ןסיורג םענופ ןטפירש יד ןופ טסקעט א ןגנעוו גנוקרעמאב עצרוק א סניימ

 ןענעז תומהב-טסאל יר ,, :יוזא טגנילק סָאװ ,םוטרעטלא ןופ ןטנרעלעג

 טייטשראפ ,עטשרע יד , עסידנדער טשינ ןוא עקידנדער :ןטרא ייווצ ןופ

 -וצרעטנוא ידכ טכיזניה רעד ןיא ךיוא .ןפאלקש יד עגונ ןענעז ,ךיז

 -עטאמ ןוא ףָאזָאליּפ רעסיורג א טָאה ,טייצ רעד ןופ קיטע יד ןכיירטש

 ןפאלקש - ףוראב סלא טביאענסיוא ,טעלימ ןופ סעלאט יו ,רעקיטאמ

 .לדנאה
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 עקיטרָאד יד ןשיוװצ ןביולג
 יז ריגזי

 .. = = ות
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 = / טָאה סעומש א ןיא

 ןייז ןטלא האב סיוא טָאה ע ייב זדנוא ןופ

 .טייקבילפעה

 עמוקנָא לָאז עיליא טראווענּפָא ,םורא

 לי* אטשראפנייא ךיז ןב ָאה רימ יו טיול

 בָאה ,ן עננ

 ריא טָאה ןתח רעד זא טלייצרעד

 ןיא ,עיסוקסיד רעד טימ

 ה עיליא ןוא טקילײט

 יוד ןוא סעומש םעד וצ
- 



 -עגנָא טָאה אנעלע רענייש רעד ןוא רימ ןשיװצ טפאשטניירפ יד

 ךשמ ןיא ןסקאוועגסיוא ,םורא יוזא ,זיא ןוא ןעלצרָאװ ןנָאלש וצ ןכיוה

 עניילק ןיא ןוא סעיסוקסיד עשירארעטיל יד ןיא ,נעט עכעלטע יד ןופ

 ערעזדנוא רעבָא ,ןטסעשז עטקיסעמעג טימ סענעצס-עביל עקידלושמוא

 -דנוא ןוא -- ןצרָאּפָארּפ ןעמונעננָא ןבָאה סעיטאּפמיס עקיטייז נגעס

 ןכעלנעט רעזדנוא ןופ לײט א ןרעוו ןביוהעגנָא ןבָאה ןשינענענאב ערעז

 .טייקידנעוװטיונ א ןרעוו ,םארגָארּפ

 אניק ןיא ןיינ ןלָאז רימ ןנָאלשענרָאפ ריא ךיא כָאה נָאט א ןיא

 לייו ,שילאקיזיר זיא'ס זא קידנהנעט ,טנָאזענּפָא רימ טָאה יז .ןיירא

 -נייא טשינ עסיורג טפאשראפ ריא טלָאװ סָאװ ךאז א --ןעז יז ןָאק ןעמ

 םיכסמ זיא יז .ןתה ריא דצמ סענעצס-טכוזרעפייא ןוא ןטייקכעלמענענ

 .טשעראקוב םורא ןקראּפ יד ןיא ריצאּפש א טימ ןעוועגנ

2 

 רימ ןעוו ,טכאנ רעכלאה ךָאנ ,טעּפש טרעקעגמוא ךיז ןבָאה רימ

 ,רענניפ-ץיּפש יד ףיוא ןענגנאגעג רימ ןענעז ,ןעמוקעגמייהא ןענעז

 רעד - טרוק סרעדנוזאכ ,ןרעוו םאזקרעמפיוא טשינ ןלָאז םינכש יד ידכ

 .אראָאימ ןעמָאנ ןטימ ,םינכש יד ןופ ?דימ סָאד ןוא רעקינכעטנייצ

 -רעד טעװ יז זא ןאנעלע טָארדעגנ עלעדיימ סָאד טָאה טכוז רעפייא ןופ

 - רימ םימ יז טרער נאמ ןדעי זא ,עיליא ןתֹח ריא ןלײצ

 ריט יד ןסָאלשענפיוא ,טכיזרָאפ רעטסערג רעד טימ ,בָאה ךיא

 ךיא בָאה - רָאדירָאק םענופ שינרעטצניפ רעד ןיא ןוא רעמיצ ןיימ ןופ

 בָאה ,טנעה יד ייב ןטלאהעג ךיז ןבָאה רימ יו יוזא ןוא ריט יד טנפעעג

 ָאה'כ .טרעוװעג טשינ ךיז טָאה יז ןוא רימ ךָאנ ןניוצעגניירא יז ךיא

 .רעכינ ןוא רעפיט ןעמעטָא טרעהעג יז ןוא לניר ןטימ ריט יד ןסָאלשראפ

 -יד ןפיוא טזָאלעגּפָארא ךייוו ךיז טָאה יז ןוא ןעמונעגמורא יז בָאה ךיא

 ,ףונ ןקידנקעמש ןוא םענעטעמאס ריא טימ רימ וצ ךיז קידנעילוט ,ןאוו

 ..רעטיצ ןטכײל א םיט

 ,ןסירענסיורא קידמיצולּפ ךיז יז טָאה העש יירד ,ךרע ןא ,ךָאנ

 לָאז'ס ,ןרעװ ןפָאלשטנא טשינ לָאז יז ארומ סיוא ,סמערָא עניימ ןופ
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6 

 רָאדירָאק ןפיוא זא ,טליצרעד אנעלע רימ טָאה טכאנ ערעד 5 יד

 ,טעּפש טמוק יז טענאוו ןופ יז קידננערפ ,טלעטשענּפָא טרוק יז טָאה

 .טכאנ- רעבלאה ךָאנ

* 
2+ 

 -ּפָא םיא יז טָאה -- ?ךימ ריא טנערפ טכער א ראפ סָאו טימ --

 לאדנאקס א ןעוװעג זיא טקיורמואאב סרעדנוזאב יז טָאה'ס סָאװ

 -ענ יז טָאה עיליא ,ךעלמענ .ןצרָאּפָארּפ ןעמעננָא טנָאקעג טָאה סָאו

 .םייה רעד ןיא ןענופענ טשינ יז טָאה ןוא ןטכאנרעדפיוא ייווצ טכוז

 עטונ א ,ןינעלָאס א טימ טנרעלעג טָאה יז זא טרעפטנעראפ ךיז טָאה יז

 .דוס-?עב רעיירטעג א ןוא ןידניירפ

 .טירש עכינ טימ טרעטנענרעד ךיז טָאה ףוס רעד

 ןוא טריווראפ רעײז טנָאזעג רימ יז טָאה טכאנ רערעדנא רעד ןיא

 בייה'ס .ףוס א ןעמענ ןפראד ןשינענענאב ערעזדנוא ,עלענָאמ --

 זיא ןבעל ןייד .ננוקירלושאב רעד ןופ ןזייוואב יד ןעלמאזוצנא ןָא ךיז

 !נעט ענייד וצ טסטלאה וד ביוא ,קעווא ןגרָאמ עקאט רָאפ !הנכס א ןיא

 צ+ רעמ טלאה ךיא זא ,עקניביל ןיימ ,ןזיוואכ ריד בָאה ךיא --

 ריד ףיוא ?עוװ ךיא .טשינ וליפא ךיא טכארט ןרָאפ ןופ ןוא טכענ עניימ

 רימ טסיב !ּפָאק םעד ּפֶא רימ טקאה ןעמ ןעוו וליפא ,ןייז רתוומ טשינ

 .קיטליגכײלג טשינ ךיוא ןיכ ,ריד ךיא ןוא ,טוג רעייז וטסייוו סָאד ,רעייט

 !ביל ךימ טסָאה וד ביוא קעװא רָאפ ,לענָאמ ,סיוא ךימ רעה --

 ןוא טשינ ארומ ןייק בָאה ךיא .טשינ ךיא רָאפ ראפרעד עקאט --

 לדיימ קירנרעביוצאב אזא ףיוא ןטכיצראפ וצ טשינ וליפא טכארט ךיא

 .ןזעו ץנאנ ןיימ טפאלקשראפ טסאה וד -- וד יװ

 -ענ א ןיא ןכָארבעגסיױא טָאה אנעלע - !לענָאמ

 עניימ קידנעמענמורא ,סעינק יד ףיוא עי יי ךיז 0 ןוא ןייוו

 -יא ןוא טרוק ,סאּפש ןָא ריד וצ ךיא דער טציא ,סיוא ךימ רעה -- .סיפ

 ןופ קידנביײהנָא ,ריד ףיוא ןרעקָאל עדנאב-ןרענַאינעל א ןוא עיל

 קעווא רָאפ --
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 םוא ,לענָאמ ,לענָאמ .ןסיש ריד ףיוא ןלעוװ ייז .טכאנ רעד ףיוא ןגרָאמ

 וד יו ןייש ,ןסידעבעל א ןכָאה ךיד ליוו ךיא !קעווא רָאפ ,ןליוו םטָאנ

 -סלָאז ךיא ליוו יוזא ,יוזא א ט רעדָא טלּפירקראפ טשינ רעבָא- ,טסיב

 ,קעווא ןגרָאמ טפרָאפ וד זא ,וצ רימ נָאז ...ןורכז ןיימ ןיא ןביילב ומ

 !טננידאבמוא !ןגרָאמ טננידאבמוא

 ךיא כָאה גָאט ייב ןגרָאמ .ןגרָאמ עקאט רָאפ ךיא !רָאפ ךיא ,טונ --

 .גוצ א

1 , 

 וד זא ,עכיל רעזדנוא ייב רימ רעווש רעבָא

 !עטסָאבעלאב ןייד ןופ סערדא ןפיוא

 .ןדערוצרעכיא ךיד ןבענענניא רימ ךיז טָאה ,ףוס ?כ ףוס -

 .טרָא םענופ גראב םעד ןריר וצ

 רימ ןוא ןשוק ךיד ךימָאל ,עיִארט ןופ אנעלע ,ףיוא ייטש ,יעה --

 .!טכאנ עטונ א .נָאטײב רענייז א ייווצ ,ןאב רעד ייב ןנרָאמ ךיז ןעעז

 ןיא טכילשעגסיורא ךיז טָאה שינעפעשאב עכעלרעדנווו סָאד ןוא

 .רָאדירָאק ןפיוא טייקלקנוט רעד ןופ טצישענ ,רעמיצ רִיא
= 2 

 א ש ש ש = 5 5 ט ש = יי רז = =!

 רעצנאנ רעד טימ ןוא לצנער םעד טימ ,עיצאטסנאב-דרָאנ רעד ףיוא
 ןעננאנעג ךיא ןיב ,לטנאמ םעד ןוא עילבאס יד םכותב ,גנוטאטשסיוא
 ךימ טָאה אנעלע .טעליב א טאהעג בָאה ךיא ןכלעוו ראפ ןָאגאוו םעד וצ
 -עז ןניוא יד .טזדלאהענ יז בָאה ךיא .?כיימש ןרעטיב א טימ טנגענאּב
 זדנוא רעביא טבעוושעג טָאה רעצ רעסיורג א .ןרָאװעגנ טכייפ ריא ןענ
 .גנודישעצ עכעלצרעמש יד רעטסילפ ןיא קידנליהנייא -- ערייב

 רעד וצ טכאמענ ףוס א טָאה ףייפ רעלאטורב ןוא רעטנעדירטפ א

 ךימ ןבָאה'ס סָאװ ךאז א ...גנונעגעזעג רעכעלצרעמש ןוא רעקימאלפ

 רעשיטאמארד רעד טָא ןופ תודע ,עדנז יײרטימ עניימ ןרעהוצנָא טזָאלענ

 ךיוא עקיניא רעבָא ,טײקכעלטרעצ טימ לופ ,ןשינערעהוצנָא :ענעצפ

 טכאמעג ףוס א טָאה ןרָאי עלעטימ יד ןיא יורפ א זיב ,עינָאריא טימ

127 



 ,םוטש ךימ קידנעעז ,ננוקרעמאב רעקידנדיינש א טימ ןראטנעמָאק יד וצ

 רעטצנעפ ןבעל ?קניוו ןיא טעשטרָאקענפיונוצ

 ןופ טדיישעצ רעווש ךיז טָאה טנאנעטייל רעגנוי רעד ,זיא סָאװ --

 ןוא -- טייצ ?פיוו ףיוא ןוא ןיהווו טסייוו רעוו ,קעווא טרָאפ רע ,הלכ ןיז

 ...!קירעיורט יוזא זיא רע סָאװ טשינ שודיח ןײק זיא -- ,זיא יז ןייש יו

 עשיטילָאּפ ןײמ ןביוהעגנָא רעדיו ךיא בָאה ,םייהא ןעמוקעננָא

 -רעטעברא רעד טימ ןעננודניבראפ עניימ קידנקיטסעפ ,טייקיטעט

 רעטקָאד-ףעש רעגנוי א יוװ ,רעלענָאיסעּפָארּפ רעד טימ ןוא ננונעוואב

 עטיור יד - ?אטראווק-רעטעברא םעד ןופ עירָאטאלבמא ןא ןופ

 -עקלעפאב רעמערָא רעד ןופ עירָאטאלובמא ןא ןעווענ זיא סָאד .קירב

 ָאד ןענעז רעדניק ןוא ענעסקאוורעד עקנארק ,לאטראווק םענופ גנור

 ןיא .ןטנעמאקידעמ ןעמוקאב ךיוא ןוא ןרָאװעג טלדנאהאב טסיזמוא

 -ּפא ןא ןוא .ןטסילאיצעּפס-םיריוטקָאד ןפלָאהעג רימ ןבָאה טעברא רעד

 -טע ןבענענּפָא ןבָאה עכלעוו - ןטנאטילימ עלאנעליא עלא  ,רעקייט

 טשינ ןבָאה סָאװ ,ןטייהקנארק יד ןפמעקאבכ ןראפ ךָאו א העש עכעל

 וצ גנירגנ זיא'ס ןוא ?טרעפ םעד ןופ ננורעקלעפאב יד טעווענאשענ

 -נָאק ראפ ןרָאװענ טצונענסיוא ךיוא זיא לאקָאל סָאד זא ןייטשראפ

 .ײטראּפ רעשיטסינומָאק רעד ןופ ןטקאטנָאק עוויטאריּפס

 ןיֹוש ,ןבירשעג ריא ךיא בָאה ,ןאנעלע טנָאזענוצ בָאה ךיא יוװ יוזא

 -עלשע ייבראפ ןענעז 'ס .םייהא ךיז ןרעקמוא ןיימ ןופ גָאט ןטשרע ןיא

 ךיז זיא יז ןכלעוו ןיא ,ווירב א ןעמוקאב ריא ןופ בָאה ךיא ןוא נעט עכ

 -קעווא ןיב ךיא טניז ןופ טרָא ןייק טשינ ךיז טניפעג יז זא ןעוועג הדומ

 ןעמ עכלעוו וצ ךאז א ,נָאט ןדעי ןביירש וצ ריא ךימ טעב יז .ןרָאפעגנ

 .ןגערנָא טשרע טפראדאב טשינ ךימ טָאה

 יווצ ,הקספה א ןָא ,ןטלאהעגנָא טָאה ץנעדנָאּפסערָאק רעזדנוא

 אב רעד ןופ סערדא ןפיוא קיסעמלנער ןבירשענ בָאה ךיא .טייצ םישדח

 .ןענאטשראפנייא ךיז ןבָאה רימ יוװ יוזא ,עטסָאבעק
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* 
* 

 ד וצ ןעוועגנ טשינ ווירב םעד ןופ

 עטש ןיימ ןופ שטיינק ןדעי ןיא ןבָאר

= 

 ץוח ,לענָאמ רעביל ,בנא !לאפוצ רעכ

 פ סָאװ .ווירב א םעניימ ףיוא רימ טסרעפטנע וד זא רעד

 צ 4

 ימ טָאה --

 - ָאה ךיא זא ,ןענני
 ו =

 טימ ןוא ןעיליא דצמ טכוזרעפייא ןופ ךורבסיוא ר

 רו רשעג רי

 -עגנייא ךיז טָאה סָאװ ר

199 

 ראפ סָא

1 

 זיא ,לומ ןיימ וצ ,רעבָא - סעומש ןשימרוטש א טראו -4

 .דייר יד זיא'ס

 .עקשאנָאמ א

 ָאה ,?לענָאמ ,טנייה

 רדסיוא רעמעראוו רעד ןוא

 * *ִ יא'ס וװ ,רימ טימ זיא'ס סא

 8 ןיא ןיירא ןיב ךיא

 .ןעיליא ןופ ןײינ

 ייצ יד יח יו-

 !עקוצרעכיא תפשב יהכ -

 םענייש א ןיא

 שיט ןפיוא טניײלעג

 ,ו

 יו

 :טביירש יז סָאװ טָא

* 
 גָא =

 ד ףיוא

= 
= 

 ָאה רימ .ןעיליא טימ םענייא

 / - תורוש עכלעזא ןבירשענ

 מ ןעמוקאכ קירוצ טשינ ךָאנ

1 
 וי

= 

= 

 ן

 יי

 לווָא

 ייהעל}

 אהרעכיוצ י

 ן ָאנ ן

 ךיא םוקא

 טאהעג ךיא

 !יל עז

 ַת
 היה

 טשינ

 ריא ןו

 םיור

5 
3 

 צרא ת

 = ָאה ךיא לָאמ ?

 טימ ןוא טרירעג

 7? רעד ןדנווושראפ

 ָאה ךיא -

* 
== 

 טשינ ןיוש ריד

 קידרעטיצ א

 ?ביימ

= 
= 



 טכאווענ ,עביל ןופ ןיטעג יד -- סונעוו טָאה תועמשמ .ןצנעוװקעסנָאק א

 יוזא יו ,ךעלרעלקרעדמוא ,ןתמא רעד ןיא ,זיא סע - זדנוא רעכיא

 עקימאלפ ,עמעראוו יד ןשיװצ טססעט אזא טּפאכעגסיורא ךיז טָאה'ס

 ףיוא רעפטנע ןא יװ -- טציא זיב ןעמוקאב בָאה ךיא סָאװ ,ענייד ווירב

 .וירב עסייה רעקינייוו טשינ ,עניימ

 עיליא טרעלקרעד ךיא בָאה ןטָאררעד ןיוש טסָאה וד יו טיול

 יא ןייק ריד בָאה ךיא רעֹכָא -- ריד ןופ ווירב ןעמוקאכ בָאה ךיא זא

 ןקידננײצרעביא ,ןקיור א טימ סע ךיא בָאה טגָאזעג ןוא ןבירשעג טשינ

 ןצ ךיא ןיב -- ווירב ןייד טנעיילענ בָאה ךיא יוװ ,םעד ךָאנ ןרָאװ -- ןָאט

 ?טסָאּפא םענופ זאטסָאּפיה םעד ןיא ,ייהעלע ,ןעוועג ןיב ךיא .ןעמוקענ רימ

 עניז ןעו ,טכאנ רעקידרעװקנעד רעד ןיא ,טָאה רעכלעוו -- רעטעּפ

 טנקײלענּפָא - סנפיוה-רעטיײש יד ףיוא ןעמוקענמוא ןענעז רעגנעהנָא

 ךימ ךיא רזח ,טסעז וד יוװ ?ייוו ,ןייז םיכסמ רימ טימ טסעוו .ןסוטסירּק

 -לָאנ רעד ןופ סנסיפוצ ןעוועג יו ךיא טלָאװ שרעדנא זא ,רעכיא ץלא

 .םעצײלּפ יד ףיוא ץיירק ןטימ ,עטָאנ

 ןפלעהסיורא רימ טסלָאז וד ידכ ,ךיד טעב'כ ,?ענָאמ רעכיל ןיימ

 ךָאד זיא עיליא - ךימ ןיפענ ךיא ןכלעוו ןיא ,לקניוװ ןּפמעט םעד ןופ

 ,ריפ רימ טספראוו וד ןכלעוו ןיא ,ווירב א ןָא רימ ביירש -- !ןתח ןיימ

 וצ טשינ רעמ רימ סולשאב ןטסעפ םעד סיוא טסקירד וד ןוא ןנייווש ןיימ

 רימ טסלָאז וד ןיהווו ,סערדא ןרעדנא ןא ןבעגנָא ריד לע ךיא .ןבכיירש

 -יבלעז רעד טימ ,טפאשביל רענעכָארבענמוא רעבלעז רעד םימ

 םוקראמ) םאלפ ןיא המשנ ןימ רימ טרעדורעצ סָאװ שינעקנעב רעק

 ןקידנענערב םעד היוא קרא'ד ןאשז יװ טקנוּפ ( אלומינא ,,םוילערוא

 ! רעטייש
 יו ןבַײרש רימ טסעװו וד זא סייוו ךיא ןוא טוג רעייז ךיד ןעק ךיא

 .ריר סייה ךיא

 ,םאלפ ןקיבלעזמעד טימ ,טלָאמעד יו ,טלָאמעד יו ךיד שוק ךיא

 .המשנ יד ןדנוצעגנָא רימ טָאה רעכלעוו

 .אנעלע
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 -ענ בָאה ןוא ווירב םעד טסידנעראפ ךיא בָאה טָא ,לענָאמ רעכיל

 ךיז טָאה רימ ןבעל ןוא ךימ טרעדורעצ ףָאלש רעד .ןפָאלש וצ טווורּפ

 טּפאכ ,תוחוכ עמייהעג ענייז קידנעלמאז .טפאשקנעב יד טעטסָאמעגניײא

 טרעדור ןוא ךעלמייר עקיטסיינ ענייז ןיא ןָא קיטעּפמיא קנאדעג {יימ ךיז

 -יימ ןוא ,רעטבילעג ןיימ ,עטסוּפ ,ָאי ,ןעלמיה עטסוּפ יד ןיא ךיג ,ףיוא

 ןעמאלפ יד ןיא ?לגילפ ערעייז ףיוא ךימ ןגָארט ןעקנאדעג עטציהרעד ענ

 ,ררע רעשיוואדלָאמ רעד ןופ עלעקניוו .םעד וצ ,ןיהא ,טייוו טעה ןופ

 טסטערט רעביל ןַײמ ,וד רעבכלעװ ףיוא -

 שינעפעשעב א ןופ טמותיראפ זיא ןזעוו ץנאנ ןיימ ןוא המשנ ןיימ

 ןוא .טקעוו רעכעלגנענראפ רעד טָא ןיא ,ביל יוזא ןעוועג רימ זיא סָאװ

 -ראפ יד ןיא ,ףיט ןבַָארנעגניײא ךיז טסָאה וד ,רעשינארט ךָאנ זיא סָאו

 ןײמ ,טכארט ךיא ...המשנ רעטקינײּפעג ןיימ ןופ ךעלדלעפ עטסננרָאב

 ,הבשחמ ןיימ ףיוא טײרּפשעגפיױוא ךיז טלָאװ ס ור א ראפ סָאװ ,רעכיל

 -מעראברעדמוא ןיימ ןיא ...טננענאב ןעוװעג טשינ ךיד טלָאװ ךיא ןעוו

 -עלקילנ ןבעל ןיימ ןטכיילאב -- דניצא ךימ טקיטלעוװאב סָאװ ?רונ ןקיד

 ןבעל עכלעוו ,ןרָאעטעמ יו יוזא ,ןצילב עכעלגנעֿפהאפ ,ןעקנופ עכ

 ךעלקערב עקידנרעביוצאכ ,עקיבײא יד םאלפפיוא ןשינאמ ןיא רעביא

-+ 

 וי יו -| ש |
 - צז + יג -

* 

 ןוא ןעמָאטנאפ ,תומולח יז = : ש וי יז 6 - וז -! ר -ו1 5

 -וס יד ףיוא ךיז ןשיוװצ ןקעד ןעגנונָאמרעד יד ,ןזעװ ןצנאג ןײמ ןיא

== 
= 2 = 2 - "( 

. 

 5 2 וו - ל: --)

 :ףךעטבילענ ןײמט ;ךיא } - --פ = .

 ןיימ ךעלרעהפיואמוא ןזיײּפש סָאװ ןעקנאדעג ןופ םי רעד זיא סָאד

 עלא יײז ןוא שינעקנעב ןופ טקינײּפעג קראטש טרעוװ עכלעוו =

 ,ךעבענ ,יז ןוא ...המשנ ןײמ ןענערבראפ ןוא שימרוטש ךימ ןלאפאב
 -מוא םעד ןיא ?טעלב םערָא ןא זיא -- םמערוטש עקיזָאד יד ןופ ןברק א

 .ןאנארוה וי ,ןראבליטש

 יד ןשיװּפָא ,ןלעטשּפָא ךימ זומ ךיא ,לענָאמ רעביל ןיימ אי...

 יד יװ טקנוּפ ,רימ ןרעטיצ סָאװ ,סעיוו יד ןופ ןוא ווירב םענופ ןרערט
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 -יורנ ןײמ ןופ ןריובעג ,תורוש עקיזָאד יד ריד וצ ןביירש סָאװ טנעה

 -פיוא ןא יװ ,לוק ןייד ,ךיז טכאד ,רעה ךיא ...ןוא טפאשקנעב רעמאז

 ןטפאשיננייא -- קידננערפיוא ןוא םיז זיא סָאװ ,עידָאלעמ עקידנעלסיירט

 -עצ קיבײא ךימ ןלעוו ןוא טרעדורעצ ךימ ןבָאה עכלעוו ,ליומ ןייד ןופ

 ".עיֵארט ןופ ןברוח ןכָאנ ,אנעלע



 לָאט-ןָאד םענופ תונורכז

 ןעמוקענרָאפ ןענעז ,ןלייצרעד ָאד לע ךיא עכלעוו ןעננוריסאּפ יד

 ןיא ףרָאד-ןקאזאק א  ,אקווָאנוזאלג ףרָאד םעד ןיא ,1942--1941 ןיא

 -גנוהרָאי ןקירָאֿפ ןיא ןרָאװעגנ טעדנירנענ זיא סָאװ ,טננענ-ןָאד רעד

 טנכייצעגסיוא ךיז טָאה ,רעכלעוו ,ווָאנוזאלג ןאמטעה םעד ןופ טרעד
 ךייט םענופ טנעָאנ רעד ןיא טגיל ףרָאד סָאד .1812 ןופ המחלמ רעד ןיא
 , -ראפ שירטעמָאעג ןוא ןייש טָאה סע .ןָאד םענופ סולפוצ א ,אצידעוודעמ

 ןלאטראווק טלגנירענמורא ןבכָאה ךעלסענ יד זא יוזא ,רעזייה עטלייט

 .ןקעריפ עשירטעמָאענ ,טעמכ ,ןיא

 ןא ,בולק א ,ןסאלק 8 ןופ לוש-סקלָאפ א טאהעג טָאה ףרָאד סָאד

 ןעמ טָאה ךימ .ןטעב 20 טיִמ לָאטיּפש א ןוא ןיזאנאמ ןלאסרעווינו

 ,ןלעטשּפָא טזומענ ךימ בָאה ךיא ווו ,דארננילאטפ ןופ טלייטענוצ רעהא

 ןפיוא זיא ,ןעוװעג טלא רָאי 9 ,טלָאמעד ,זיא עכלעוו ,רעטכָאט ןיימ לייוו

 ךיא ,ןעוװעג זיא הנווכ ןימ .טכעז רעלעג ףיוא ןרָאװעגנ קנארק ,נעוו

 .לארוא טייז רענעי ףיוא זיב ןעיצקירוצ ךימ לָאז

 -עיוּפ יד .טריזינאנרָא טונ ןעווענ זיא ףרָאד םעד ןופ זָאכלָאק רעד

 ןטימ ךיוא יו ,ןעמאזניימענ ןטימ טעוװעטאבעלאבענ טונ ןבָאה םיר

 ךיז ןבָאה סָאװ ,םיריוטקָאד ייווצ יד ,זדנוא .ןנעמראפ ןכעלנעזרעּפ

 -פיוא רעייז יז ןֵכָאה ,ןטעכרא ןכיוהעגנג בָאה ןוא טצעז אכ סָאװ רָאנ

 2 רימ ןבָאה ,המחלמ ןעווענ זיא'ס םגה ,זא יוזא ,ןעמונענפיוא םאזקרעמ

. 

 =-+ יש;

 -רנוא ןוא זדנוא ראפ זײּפש ןופ לננאמ ןיא ,ןנָאלסאב טנָאקעגנ טשינ ךיז

 .תוחּפשמ ערעז
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 עסעפ ןיא ןטישניירא סע
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 א ןיא ףראש רעקיכעליק א טימ רעסעמ-קאה

 א טימ טיורק סָאד ןקאהנייא ןגנ

 ןא שי ימ רענרעצליה

 ,ןרעייז

 אה ןיא

 עלפ יז .טיורק ךעלכעזטּפיוה } 2

 ה טסבר
- 
 -ניײא ןטימ ֿם * קיטפעשאב ךיז סםעטסָא בע פאכייד-| -
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 ףניפ ןיימ ןוא סאלק ןט23 ןיא {
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 יימ ןיימ ,ןרערעל עשיז
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 נג טשינ רענ
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- 
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 בָאה ריט רעד וצ ןעמוקענוצ רעטנענ ןיב ךיא ןעוו .?אז -טראוו םעניילק ןיא

 שטייב ריא ןעננאהענפיוא טָאה עטרענלימ יד יו ,ןעזענ טשודיחראפ ךיא

 ,שטייב ענעטכַאלפענ ןייש רעײז א ,ריט רעד ןופ עקמאילק רעד ףיוא

 לעב א ןעניפענ טנַאקעגנ ?ענש רעײז ָאד ךיז טָאה'ס רעכלעוו ףיוא

 0 א ןופ טײקיטכיזרָאפמוא א ראפ סָאװ .ןענכננוצ יז לָאז סָאװ

 ?שטייב סָאד ןעמענוצּפָארא עקמאילק רעד ףיוא טנאה יד ףיורא גייל ךיא

 טשינ א ?ןעוועג סָאד זיא סָאװ !טייצ יד םיוא זיא ?שטייב סָאד ...ןוא

 -ערב יד ףיוא טּפָא רעייז טניפענ ןעמ סָאװ ,ןימ א ןופ ,גנאלש עקיטפיג

 -מםורא ךיז טָאה גנאלש יד .ןָאד םענופ ןוא אצידעוודעמ רעד ןופ ס

 תויח ערעדנא יו טקנוּפ וי טא רעטמעראוורעד רעד םורא טלקיווענ

 .טולַב טלאק טימ

 רעקינאכעמ םעד לָאטיּפש ןיא טכארבעג רימ ןעמ טָאה לָאמ ןייא

 -טולב א טימ ,ןיקשָארימ ,עיצאטס-ןרָאטקארט ןוא ןענישאמ רעד ןופ

 ,טייצ ןכָאװ יירד ,םיא בָאה ךיא .ןעוועג קנארק-ןגנול זיא רע .ץרוטש

 ןזָאלראפ טנָאקעג רעדיוװ טָאה רע ןוא טלדנאהאב םאזקרעמפיוא רעײז

 .לָאטיּפש סָאד

 הי

 בָאה ןוא לָאטיּפש ןופ ןעמוקענמייהא ןיב ךיא ןעוו ,טנוװָא ןא ןיא

 ,החּפשמ רעניילק ןיימ טימ םענייאניא ,טיורב-טנוװַא םוצ טיירנענ ךימ

 טקערענוצ ןעוועג זיא סָאװ ץאט א טימ ,ןיקשָארימ ןעמוקענניירא זיא

 -אב עכעלעמאּפ טימ ,ןוא טניינראפ ךיז טָאה רע .ךוטנאה םענייר א טימ

 בָאה ךיא .שיט ןפיוא ץאט יד טלעטשעגקעווא ,טרינָאיצָאמע ,ןעגנוגעוו

 ןופ ןענאטשאב זיא סָאװ הנתמ יד ןעמונעננָא בָאה ןוא טקנאדעג םיא

 -ניק ןענעז סָאװ ,ןבמָאר ןיא ןטינשעצ ,ךלימ ןופ טיוה ןטכיש עכָארג

 .ץאט רעד ףיוא ,ןרעדנא ןרעביא רענייא ,ןעוועג טגיײלעגסיוא שירעלטס

 -נָא טשינ ךיא ֿבָאה עטשרע יד.הנתמ עטייווצ יד ןעוועג זיא סָאד

 -ָאבעלאב ןיימ ?ייוו ,טנָאזענּפָא טשינ ךימ ךיא בָאה לָאמ סָאד .ןעמונעג

 טשינ זא ,טכאמעג םאזקרעמפיוא ךימ טָאה ,עקשטאזאק א ךיוא ,עטס

 סרעדנוזאב ,גנוקידיילאב עסיורג א זיא ,קאזאק א ייבכ הנתמ א ןעמעננָא

 .קנאד ןופ קורדסיוא ןא זיא הנתמ יד ןעוו ,טלָאמעד
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 צ

 א טכארבעגנניירא רימ וצ ןעמ טָאה ,ירפ רעד ןיא ןרעדנא ןא ןיא

 -טלּפָאט א טאהעג טָאה רע .רעביפ ןכיוה רעיײז טימ קאזאק ןקירעי ןצעביצ

 .םופ וצ טכארבעגנ םיא ןבָאה ןרעטלע ענייז .גנודניצטנא-ןעגנול עקיטייז

 -עג ץרוק ןוא ךינ טָאה רעקנארק רעד .ףרָאד ןופ ןעוועג עקאט ןענעז ײז

 רע ןוא טנעװאב שימטיר םיא יב ךיז ןבָאה רעכעל-ןזָאנ יד .טמעטָא

 -יליבָאמ בָאה ןוא טרינרעטניא םיא בָאה ךיא .סאלב ץנאג ןעווענ זיא

 .קאזאק ןננוי ןוא םענייש םעד ןעוועטאר וצ ?אנָאסרעּפ ןצנאנ םעד טריז

 ןעווענ זיא רעטומ ןײײז .רעטלע ןעוװענ ןיוש ןענעז עמאמ-עטאט ענייז

 יו דרָאב א טאהענ טָאה רעטָאּפ רעד ןוא ּפיט רעשיוואלס-שיסאלק א

 ןגעו טגרָאזאב ,לָאטיּפש ןיא ןעמוק א ןדעי ןנעלפ יז .יַאטסלָאט

 א ןעווענ ךָאנ טלָאמעד זיא גנולדנאהאב יד .ןוז רעיײז ןופ דנאטשוצ

 -אקידעמ רעקראטש רעקיצנײא רעד .המחלמ רעד ראפ יוװ ,עשיסאלק

 ,ןוא עדימאפלוס ןעווענ זיא ןצונאב טנָאקעג בָאה ךיא 1 ,טנעמ

 ןא ןבילבעג דנאטשוצ ןייז זיא ,ןבענענ ליפ ןופרעד םיא ןַכָאה רימ ,םנה

 עטלא עדײב ןענעז ,טנוװָא ןיא ,נָאט ןטפניפ םעד .רעקידנרימראלא

 ,ןניוא יד ןיא ןרערט טימ ,ןטעכענ ןבָאה ןוא ןעמוקענ רימ וצ

 ןיז 3 ןיוש ןבָאה יז ?ייוו ,טעב ןייז ייב ןציז וצ ןביוקרעד יז לָאז ךיא

 ,םיא ןבעל ןייז ןליוו יז .ןבילבענ ייז זיא רע רָאנ זא ןוא טנָארּפ ןפיוא

 רעייז ,תמאב ,ךימ טָאה דנאטשוצ ןייז .ןבע? ןייז ןופ סגער עטצעל יד ןיא

 ןטאלאכ עסייוו ןבענ וצ יז רעטסעווש רעד ןסייהענ בָאה ךיא .טקיורמואאב

 טימ ןעננוצירּפשנײא ןכאמ וויסאמ םיא לָאז ןעמ ,טנדרַאראפ בָאה'כ ןוא

 טכאנייב רענייז א ףלע ןוא ןסערּפמָאק יד ןטייב קיסעמ?נער ןוא ?ייא רָאפמאק

 ןייז .ןקנארק םעד ןעז וצ ידכ ,לָאטיּפש ןיא טרעקעגמוא ךימ ךיא בָאה

 עזירק רעד ךָאנ ,ןוא רערעסעב א ?סיכ א ןעווענ ןיוש זיא דנאטשוצ

 ,ךײט א ןיא יו ןנעלענ זיא רע ,טציוושעג קראטש רעקנארק רעד טָאה

 .טמעטָאענ רעטכײל סעּפע ןיוש טָאה רע רעבָא

 רעד ,ןרעטלע ענייז .ןלאפענ רוטארעּפמעט יד זיא ירפ רעד ןיא

 :טיירפענ רעייז ךיז ןבָאה ,רימ טימ א .לאנָאסרעּפ רעשיניצידעמ

 -עג טעוװעטארעג זיא'ס ,טיוט ןופ ןרָאװענ טעוועטארענ זיא שטנעמ א

 .קאזאק רעננוי ןוא רענייש א ןרָאװ

- 
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 -נוזאב ,ןוא ראכקנאד ןקאזאק יד ןענעז ,טגָאזעג ןיוש בָאה ךיא יו

 טָאה ןוא ןעמוקעגוצ רימ וצ זיא רעקשטיטלא רעד .לאפ אזא ןיא םרעד

 -טנעעג םיא בָאה ךיא .?ריזח א ןעקנעש רימ ?יוװ רע זא טגָאזעג רימ

 ןוא ןרעװ טנוזענ טעװ ןוז ןייז זיכ נעט עכעלטע ןטראוו לָאז רע טרעפ

 ןעמוקמייהא

 --= ז יא רעקנארק רעד יװ םעד ךָאנ

, + 
 + ִט לא = 5. 5 4. 3.

 ךיא בָאה -+ 3.6 =: -+ =-פ יי 6 4 = |

 .?ריזח עטנָאזענוצ סָאד ןעמענ לָאז יז ,רעביוק א טימ יורפ ןיימ טקישע

 ןוא טייקמאזקרעמפיוא ןוא עביל טימ ןעמונענפיוא טרָאד יז טָאה ןעמ

 ןּפאכ ןלעוו ײז זיב ,ןסייבראפ סעּפע ןוא ןצעזקעווא א ז לָאז יז ןטעבעניז

 לריזח סָאד .רעביוק ןיא ,טכארכעגניירא סע ייז ןבָאה ןאד .לריזח סָאד

 ןייק א א ןבעגעג טשינ קָאירכ וליפא טָאה 0 ץנאג ןסעזעג זיא

 טָאה יורפ ןיימ ןוא רעכיוק םענופ ןעננורּפשענסיורא סע זיא ןאד

 ן ןפיולכָאנ ןביוהעגנָא ךיוא םיא טָאה

 בעלאב ץיט א ,טעמכ ,ןוא ףייה ערעדנא ןיא טרָאד ןופ ןוא ןכש א

 .ןעגנערבוצמייהא זדנוא וצ סע ןוא ןּפ ענ ףוס ?כ פוס ,זיא

 ןוא ןדנובענוצ םעד וצ סע ,דרע רעד ןיא ?קעלפ א טּפאלקעגניירא ן בָאה יז

 ףיוא טָאה עכאנפיוא יד .ןעווָאכ וצ סע יוזא יו תוצע יורפ ןיימ ןבענעג

 .עטסָאבעלאב רעזדנוא ןעמונענ ךיז

 רימ ןבָאה ,דוּפ ייווצ ןופ ריזח א ןסקאוועגסיוא זיא'ס יװ םעד ךָאנ
2 

 -נענרעד זדנוא וצ ךיז טָאה טנָארפ רעד ?ייוו ר טזומעג ךיז

 יא ןײרא סע זיא ןנ 4

 ר 4; 1+ ײש 6: -+ וז 4

 ןננוי א ןיירא לָאטיּפש ןיא רימ ןעמ טגנערב נָאט םענייש א ןיא

 טָאה רע .ןרָאפעגרעביא םיא טָאה רָאטקארט א ןופ דָאר א סָאװ קאזאק

 .ןטסאק-טסורבכ ןיא ןוא לעפ-ןּפיר ןיא טפול ןוא ןּפיר ענעכָארבעג טאהעג

 ןויסערּפמָאק א טכאמעג םיא בָאה ךיא .לאפ רערעווש א ןעוועגנ זיא'ס

 ךיז ןלָאז ןּפיר יד זא ןרעדניהראפ וצ ידכ ,טסורב רעד ם
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 ט
 ַאלש

= 
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 .זיוה-םימותז

 .תוחוכ יד

 ןעמ לייו ,החנשה ןיימ רעט

 ש ןיא עטסניימ יד

 יי רא ת םרעמיצ-
 ןע? דרייר ג -
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139 

, 

 נָא

 ה הימ- ןואפ
 ד
 א ב א

 יצאּפשמורא ןעזעג

* * 
4 

 יי"
 ו

 ריז * לא א
 םענ

 א

 י

 .דארננילאטס ןייק ןעננילסענ

 קידנווורא

 (ן.דריר*
 = 'עצ =

 צ 5" 5 ףופ יי פ* וע = סיוא זיא רעט
 1 ו

 יד רי

 איי
-= 

 וע. ע ||ש=
 ריי הר יוייייי

- 

 5 - ָאה ךיא .ןנעווא ==
= 

 ?ראפ



 ןטייכעלרעיפ-לוש ןריזינאנרַא ןעמ נעלפ געט עקידנוט-םוי ןיא

 ןטערטפיוא ןנעלפ'ס עכלעוו ףיוא ,ץנאט ןוא גנאזעג ,סעיצאטיצער טימ

 ןיימ ןניוצענוצ ןבָאה רעדניק-לוש יד ןשיווצ .רעדניק ערעטריטנאלאט יד

 א ערענעלק יד ןוא ענעטאש א ענייא :רעטסעווש ייווצ טייקמאזקרעמפיוא

 -לע רעד טימ .טעלאב ןצנאט טנאלאט טימ ?לופ ,ןנעלפ ייז .עדנָאלב

 ,עלעדיימ ןיימ טעדניירפאב ךיז טָאה ,אראמ ןסייהענ טָאה סָאװ ,רערעט

 -עי ףניפ א ךאנ טָאה יז זא טסווװרעד ךיז רימ ןבָאה ןאראמ ןופ ,אריא

 ןרעטלע ערעײיז ןעו ,ןעוועג טלא רֶאי ייווצ זיא רע ,געלָא ,רעדורב ןסיר

 -ֿנינעל רעד ןיא ענירעלאב א ןעווענ זיא עמאמ יד .ןברָאטשענ ןענעז

 ,ןטסָאּפ ןלופתוירחא ןא טאהענ טָאה עטאט רעד ןוא ערעּפָא רעדארג

 טָאה ,ןעוװעג ןיילק וצ זיא דניק סָאד יוװ יוזא .טָאטש רעבלעז רעד ןיא

 .עמומ א טיורטראפנא סע ןעמ

 ךָאנ רָאי עכעלטע ?לרעדורב רעייז ןענופעג ןכָאה ךעלרעטסעווש יד

 .המחלמ רעד

 א

 .רעדניק יד ןשיווצ ןעלזָאמ ןופ עימעדיּפע ןא ןכָארבעגנסיױא זיא'ק

 בָאה ,זיוה-םימותי ןיא ןרָאװעגנ טנכייצראפ זיא סָאװ לאפ ןטשרע םייב

 -ראפ בָאה ןוא ןָאיאר םענופ גנולײטּפָא רעראטינאס רעד ןדלָאמעג ךיא

 רימ טָאה ןעמ .ןעגנוצירּפשנײא ןכאמ וצ םורעס ןקיש רימ לָאז ןעמ טגנאל

 רעדניק יד - רעדניק-הכולמ יד ראפ םוטנאווק עקיטיונ סָאד טקישענ

 ןעננוצירּפשנײיא טכאמעג שיטסאליפָארּפ בָאה ךיא .זיוה-םימותי םענופ

 ןיק טנכייצראפ רעמ טשינ בָאה'כ ןוא זיוה-םימותי ןופ רעדניק עלא

 .ויטקעלָאק םעד ןיא ,?אפ-סטייהקנארק םוש

 ןטינשראפ טָאה הפגמ יד .ןעוועג שרעדנא סע זיא רעבָא ףרָאד ןיא

 עכלעוו סעמאמ יד ןופ טולב סָאד טצונאב בָאה ךיא .עקניניילק ךס א

 יד טפמיאעג בָאה'כ ןוא רעדניק עקנארק טימ טקאטנָאק א טאהעג ןבָאה

 קנארק ןענעז ייז ביוא .רעּפרעק-יטנא ייז קידנצירּפשנײא ,רעדניס עניילק

 ,םורא יוזא ,ןענעז יז ןוא םרָאפ רעטכייל א ןיא ןעוװעג סע זיא ןרָאװעג

 .קאזאק רעטלא ןא ןפורעג ךיז וצ ךימ טָאה לָאמ ןייא .טעוועטארעג ןעוועג

 םכא ןא טאהעג טָאה ,יורפ עטסובָאר ןוא ענייש ,עגנוי א ,רעטכָאט ןייז
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 טָאה עלעדיימ סָאד .לכאלמ א עלענניי קירעי יירד א ןוא עלעדיימ קירעי

 ריא ןעמאמ רעד ןגָאלשעגרָאפ ךיא בָאה ,נאלשעגסיוא םעד טאהענ ןיוש

 ,עלעגני םעד ןצירּפשנײא םע ןוא טולכ רעצירּפש א ןעמענוצסיורא

 טָאה ןוא ליּפש ןייז ןסירעגרעביא טָאה דניק סָאד .ןעוועטאר וצ סע ידכ

 .ןגיוא עיולבכ ענייש ענייז טימ טסוסעג רימ ףיוא

 -יײבעג רימ ףיוא ךיז יז טָאה !טולב ןכענ םיא ךיא לָאז וװ ןופ --

 .טרעז

 ןוא טולב רעטיל ףניפ סנטסדנימ טָאה שטנעמ רעד ,עטרבח --

 םוטנאווק םעניילק םעד טימ .סארנ ףניפ זיולב סיורא ךייא ייב יצ ךיא

 רעסיורנ א ןיא זיא רע ןוא עמאמ א ךָאד טנעז ריא .םיא ריא טעוועטאד

 ריא ןופ דניק םעד ןבעגעג טָאה הנכש רעיא זא ךָאד טסייוו ריא !הנכס

 ןוא רעפעכ םיא טיינ סע ,םייה רעד ןיא ןיוש דניק ריא זיא טָא ןוא טולב

 .ריא יו רעכאווש זיא יז

 טָאה רע ביוא -- רעטלא רעד טנָאזעג טָאה -- רעטונ א זיא טָאנ --

 .ןרעו טעוועטארעג רע טעוװ ןרָאי

 ןפורענ ךימ טָאה ןעמ ןוא ןכָאוװ ייווצ ,טעמכ ,ןעגנאנראפ ןענעז 'ס

 ןטראוורעד וצ ןעוװעגנ זיא'ס יװ ,ןרָאװעג קנארק זיא רע ,עלענניי םוצ

 -ילּפמָאק רערעווש א טימ לָאטיּפש ןיא טרינרעטניא םיא בָאה ךיא ןוא

 -ניניילק יד ןדיינשראפ נעלפ סָאװ ,עינָאמוענּפ-ָאכנָארב עטלּפָאט :עיצאק

 -ייאניא ,ןוא יי עוויסנעטניא ןא ןבירשראפ םיא בָאה ךיא .עק

 ענייש סָאד טָא ןעוועטאר וצ טפמעקענ ךיא בָאה ,רעטסעווש יד טימ םענ

 ,קורדסיוא ןא טימ רעטומ ןייז ןופ סמערָא יד ןיא ?כאלמ א ...?שפנ

 זיא סָאװ דניק סָאד .סנאסענער רעד ןופ רעדליב ןוא ןקסערפ יד ףיוא יוז

 טננאלראפ טָאה ,קנערק רעקידתונמחרמוא רעד ןופ ןרָאװעג טנאלּפעג יוזא

 .ןעמאמ רעד ןופ טנעה יד ףיוא ןניל וצ

 ןענופעג יז ךיא בָאה ,טיזיוו-רטנָאק ןיימ תעב ,טנוװָא ןטייווצ םעד

 רעטומ יד !ןברָאטשענ זיא'ס .טלאק ... רעבָא ,טנעה יד ןיא דניק ןטימ

 ריא טאהעג העדב טשינ בָאה ךיא רעבָא ,קילב ןײמ ןטימענסיוא טָאה

 יוזא יז טָאה ןסיװענ ריא ןעוו ,םענר יד ןיא ןפראוווצריפ סעפע

 .טנָאלּפענ
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 ךימ טָאה'ס ןוא בוט-םוי זיא'ס .רעכמעווָאנ רעט / רעד זיא'ס

 .קאז אק רעסיטפערק ןוא רענייש רעקירעי 50 א ,ןכש א ןטעבראפ ךיז וצ

 ןעװעג ןיוש טרָאד ןענעז ,ןעמוקעגנָא םיא וצ ,טנװָא ןיא ,ןיב ךיא ןעוו

 ןא ?לכב ,ףרָאד םענופ ץנענילעטניא יד ןוא םינכש יד טלמאזראפ

 םימ טסענ יד ןעוועג דבכמ טָאה עטסָאבעלאב יד .עריא קיצנאווצ ,ךרע

 -אק יב גהנמ רעד זיא'ס יװ ,קעּפש ןיא רעיא עטעשזארּפעג ,ןטעלמָא

 -ניאזיא'ס סָאװ רעבָא .קנארטעג קינײװ ןעוועג זיא טייצ רענעי וצ .ןקאז

 ןײא יב ןסעזענ ןענעז ןעיורפ יד זא ,זיא ןקרעמאכ וצ טנאסערעט

 .ןרעדנא םייב רענעמ יד ןוא שיט

 רעיא עטעשזארּפענ יד ןסעגעג ,ףוס םוצ ,ןבָאה רימ יוװ םעדכָאנ

 -עג עבלעזא ייב טָאה םָאו ,רָאכ רעד ןביוהעגנָא ךיז טָאה ,קעּפש ןיא

 -עי ,ןעיורפ ןוא רענעמ ,ןעגנוזעג ןבָאה'ס .טלעפעג טשינ ,ןטייהנגעל

 זיא לָאמ םעדעי .ןעננולקעג ןייש רעייז טָאה'ס ןוא טרָא ןייז ףיוא רעֶד

 -אזאק א טצנאטענסיוא טָאה ןוא קאזאק א שיט םענופ ןענאטשעגפיוא

 ןופ רעטלע רעד בילוצ ,עדנזעוונַא יד טשודיחראפ טָאה סָאװ ,קָאישט

 ךיא ,טנָאזענ שיט-ןעיורפ םענופ רעצעמע טָאה םיצולּפ ,רעצנעט יד

 ןשיקאזאק א ןופ טקאט ןיא ,בָאה ךיא ןוא ץנאט ןשידיי א ןצנאט לָאז

 ןבָאה רענעמ ןוא ןעיורפ יד ןוא ?צנעט שידיסח א טצנאטענ רימ ,ץנאט
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 .טעקסעילּפענוצ

 רעד טננענאב ךימ טָאה ,ןעננאנעגמייהא ןיב ךיא ןעוו ,טכאנ יייֵב

 .יינש רעטשרע

 ןיא סע טביירשאב ווָאכָאלָאש ביוא וליפא ,ףרָאד ןיא ןכעל סָאד

 בולק רעד .ןָאטָאנָאמ זיא - .ןָאד ןליטש םייב;; קרעװו טמיראב ןַײז

 -גיא יד טנגענאב ךיז טָאה רעכָא טנוװָא ןדעי .קיטנוז זיולב ךיז טבעלאב

 -יורָאפ רעד ,ראנירעטעוו רעד ,סרערעל יד ףרָאד םענופ עיצנענילעט

 ?אקָאל ןיא ,זָאכלָאק םענופ רעציזרָאפ רעד טעוװַאס-ףרָאד םענופ רעצ
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 טשינ ןבָאה סָאװ ,ָאנימָאד ןעיטראּפ טליּפשעג ןוא טעוװָאס םענופ

 -עג ןענעז 'ס וװ ,רעמיצ ןעמָארעג רעייז טשינ א ןיא ,ףוס ןייק ןעמונעג

 -ָאכאמ םענופ טכידעג ןעוועג זיא טפול יד ןוא ןשיט ריפ זיולכ ןענאטש

 .ךיור-עקר

 -עד טָאה ןעמ .ןערב ןלופ ןיא ןעוועג המחלמ יד זיא רָאי םענעי ןיא

 .טנאה וצ טנאה ןופ ןעגנאגעג זיא סָאװ ,ווָאטסָאר ןיא טפמעקעג ,טלָאמ

 זיא'סיוו ,ןדערמורא ןעמ געלפ ,ןעיטראּפ-ָאנימָאד עכעלדנעמוא וד :תעב

 -קעּפסרעּפ יד ןגעװ ,טנָארּפ ןפיוא ןשינעעשעג יד ,לאמרָאנ ןעוועג ךיוא

 ראטנעמָאק עשיטסימיסעּפ ןייק טלעפענ טשנ ךיוא ןבָאה'ס ןוא ןווימ

 -עג טריזינאנרַא ןענעז ענַאז-טנָארפ רעד ןופ םיבושי עלא ןיא

 םָאװ -- םעיצאמרָאפ עשירעטילימ-בלאה -- 'ןענַאילאטאברענעי ,, ןרָאװ

 ןזָאלּפָארא ?יוו אנוש רעד ביוא ןרינעוורעטניא וצ ליצ םלא טאהעג ןבָאה

 יז עבאנפיוא סלא טאהעג ךיוא ןכָאה ןענָאילאטאכ יד .ןטסיטושאראּפ

 -םיֹורָאפ רעייז ןלעטשוצּפָא ,קיל וי ןעווענ ןענעז יז ןעוו ,ןּפאּכ וצ

 -אב-רענעי יד .וװ .זא .א ןגעוו-סננודניבראפ יד ןרעטשעצ וצ ןוא שראמ

 טשינ רעבָא ןבָאה סָאװ ,רענעמ עטנוזעג ןופ ןענאטשאב ןענעז ןענָאילאט

 ןוא טעװָאס ןיא ןפורפיונוצ זדנוא נעלפ ןעמ .טנָארפ ןראפ טניוטעג

 -יונ זיא'ס ?פיוו לָאמ ליפ יוזא ,ןעגנוזייוונָא עקיטיונ יד ןבענ זדנוא

 .ןעווענ קיט

 -צנעפ ןיימ ןיא רעצעמע טּפאלק ,רענייז א ףלע בלאה ,טכאנייב א ןיא

 טפאשדנאמָאק רעד וצ ןפורעגפיונוצ דנעגנירד זדנוא טָאה ןעמ ,, :רעמ

 .טעווָאס םוצ ןיינ ךימ זָאל ןוא ןָא ךינ ךימ וט ךיא . ןָאילאטאב םענופ

 ָאפ רעד ךימ טננענאב ,עקרָאכאמ ןופ ךיור ןטכידענ םעד ןיא ,טרָאד

 טשינ טייז ,שטיוװָאװ? ײסיָאמ -- :קידנעלכיימש ,טעװָאס-ףרָאד םענופ רעציז

 "...עיטראּפ-ָאנימָאד רעד וצ טנאה עטרעפ א זדנוא טלעפ'ס ,זנורב

 ףלע ךרע ןא ,ינוי שדוח ןיא ןעווענ זיא'ס ,ךָאו א רעבירא זיא'ס

 ךיא ,רעטצנעפ ןיא ּפאלק א ףיוא רעדיוו ךימ טקעוװו ,טכאנ ייב רענייז א

 רעד זא ןעווענ זיא רעפטנע רעד ןוא ךימ טכוז'ס רע טגערפענ בָאה

4 



 א ןופ דײר יד רעדיוו זיא'ס זא קידנענימ .טנאדנעמָאק-ןָאילאטאב

 טונימ ןעצ ןיא רעבָא ,טניילענ קירוצ ךימ ךיא בָאה ,עיטראּפ-ָאנימָאד

 ךימ טפור ןעמ ןוא רעטצנעפ ןיא ,שינרענע ,רעדיוו סע טּפאלק םורא

 סָאװ טרעוו ריא ,ןוא טסנרע רעײז ןיא ענאל יד .כולק םוצ דנעגנירד

 ."!טנאדנעמָאק ןטימ שָארב ,ןָאילאטאב ןצנאג םענופ טראוורעד רעכיג

 -עגנָא ןיב ךיא ןעוו ןוא םעראוו ןעוועג זיא'ס .ןָא ךינ ךימ וט ךיא

 -עניא ,ןוא דרעפ ףיוא ןקאזאק 6 טנגעגאב ךימ ןבָאה בולק ןיא ןעמוק

 עריא קיצנאווצ ,ךרע ןא ,ןעזענ ךיא בָאה ,ּפמָאל-טפאנ א ייב קיניײװו

 -געה א יװ ,ןקעטש ןבָארנ א טלייטראפ ןדעי טָאה טנאדנעמָאק רעד ןוא

 .עטעּפָאל רעדָא עילבערג א ןופ לט

 -גָא רימ טָאה ןעמ ,דייר יד זיא'ס סָאװ ןופ טָא !םירבח ,גנוטכא --

 א ןריטושאראּפ ןעמ טעוװ ,12 רעניזא זא רעטנעצ םענופ ןעגנולקעג

 רעדָא ןּפאכ וצ םיא זיא עבאגפיוא רעזדנוא ןוא ןָאיּפש א ,טנאסרעוויד

 רעד ףיוא ןרעוו טריטושאראּפ טעװ רע ?ייוו ,ןכאמ וצ ךעלדעשמוא םיא

 . .ףרָאד רעזדנוא ןופ עירָאטירעט

 ןוא ןענישאמ רעד ןופ קינלאשטאנ רעד ןעװעג זיא טנאדנעמָאק

 -גייא זדנוא טָאה רע .וועיליפרעּפ רענישזניא רעד ,עיצאטס-ןרָאטקארט

 רע טָאה - דייר יד זיא'ס ?ייוו ,ןענָאזרעּפ ייווצ וצ ןּפורג ןיא טלײטעג

 ןיב ךיא ןוא ןיושראּפ ןייא ןופ רָאנ דיר יד זיא'ס,,-- טרזחעגרעביא

 ."ןרעו קיטראפ ןיוש םיא טימ טעװ ריא זא טגייצרעביא

 ענעזיוועגנָא יד ןיא ,ייווצ וצ סעּפורג ןיא טײרּפשעצ ךיז ןבָאה רימ

 .רעטייר יד ייס ,רעיינסופ יד רימ ייס ,ןעגנוטכיר

 -םימותי םענופ קינלאשטאנ ןטימ ךיא בָאה ןעגנוזייוונַא יד טיול

 זיא'ס .קינשענָאס ןוא עזריה ןעננאז יד ןשיװצ ןטלאהאב ךיז ,זיוה :

 ןבָאה ןלירג יד ,טרעשטיווצעג ןבָאה ?גייפ יד .טכאנ עקידהנבל א ןעוועג

 טרעווילגראפ ןענעז ןוא שיורענ א טרעהעג רימ ןבָאה םיצולּפ .טצלירגעג

 -רעביא זדנוא ןוא םעקינשענָאס יד ןשיוװצ ןפָאלענ זיא זָאה א :ןרָאװעג

 -עג עדייב ןבָאה ןוא טמעטָאענּפָא טכייל ןבָאה רימ .געו םעד ןטינשעג

 .עיצָאמע רעזדנוא ןזייווצסיורא טשינ ידכ ,ןעלכיימש טוװרּפ

 טָאה הנבל יד .ןָאיװא ןא ןופ ןשיור סָאד רימ ןרעה לָאמ ןייא ףיוא

 -עראמכ ענרעבליז טיירדעג ךיז ןבָאה ריא םורא ,למיה ןפיוא טניישעג
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 ֵכָיַת ..טפייפ
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 גיי .טש'רווו ןופ
 קעגוצ רעסעכ ך יז ןּבָאה היי וו

 הא י'=* יא + יי א ד / יִמ גֶייַב ךיא אלָאקָאש | 5 איו 4 * ו ַּפ ריּפאּפלָאינאטס
 "ל+ ןוא |

 ם

 .דלעפ-עזריה

 רעמ רעבירא זיא

 ףיייריי יפיי
 ֿגעטסש ןפיוג

2 

 פי -
 דנאר = =

 0 טלָאװ סָאװ ריר א רערָא ננונ עוז
 טרָאד זא ןמיס א ןייז טנָאקע 4

 =+ = ,ןרעיוא עטציּפשעג ןוא ןגיוא עטנפעענ טייוו
 ּפאכוצפיוא י -/

 .טדערעגפיורא טשינ טרָאװ ןייק } בָאה רימ

 ויר רימ ןענעז יוזא
- 

 .טאהענ

 א ןייק ?ייוו ,םנקעטש טימ זיולב טראוו

 עד ןופ טשודיחרא פ

 .ןעשענ טעוװ סָאװ םעד ןופ תודע עמוטש

 עבלאה זיא'ס זא עז ןוא
 לי* =

 ע !ו

 .ש ט כא

 ריר ריויי טימ טייסזיצ
 = 1 ואס וע = עו

= 

 ק ךיא

 ,קידתומימת ןטכיולענ סנטייוו
* 
 =-י* נאה ןיימ ףיוא ק ו

 רענייז =

- 
 = ָאה ןרעטש יד ןוא ךע *

 ו 1 וו ו ַּפ ן --



 ,טרזחענרעביא ךיז טָאה ןפיפ סָאד .טסאנ סענעטעבעג טשינ םעד

 -ערגראפ ןֿבָאה ןוא רעכאווש ןוא רעטייו ערעדנא יד ,רעטנענ עקינייא

 -םיוא ןא טרעהעגנ רימ ןבָאה טונימ ןעצ א ךָאנ .גנונאּפש רעזדנוא טרעס

 רימ וװ ןֹופ ,ןיהא ןֿפָאלענוצ ?לענש ןענעז רימ ןוא  !יִאטס ; :יירשעג

 ףיוא ןעניבראפ טנעה יד טימ .לעפאב ןשינרענע םעד טָא טרעהעג ןכָאה

 -םופ ךיוא יוװ ,ןקאזאק עקידנטייר סקעז ןופ טיילגאב ןוא עצײלּפ רעד

 ךיא'ס-יָאװנָאק ןטימ ,קידנעקניה ,ןעננאנעג ןאמ רעגנוי א ןיא ,רעײג

 -ענ טָאה רע יו טיול ,זיא רעכלעוו ,אקווָאליאכימ ןופ קאזאק א ןעוועג

 טָאה ןעמוקעגנָא ןענעז רימ זיב .לטעטש-ןריובעג ןייז וצ ןעגנאגעג ,טגָאז

 .דנאטשרעדיוו םוש ןייק ןָא ,ןליױטסיּפ ייווצ יד ןעמונעגקעווא םיא ןעמ

 יד ןוא .דאלָאקָאש םעד ,ךיז ייֹב טאהענ טָאה רע סָאװ םילכאמ ענייפ יד

 ,יסָאש רעד ףיוא טּפאכענ םיא ןבָאה עכלעוו רעטייר יד ןכָאה ,עקדָאװ

 ןצנאנ ןטימ .טרימוסנָאק טרָא ןפיוא ,עקווָאליאכימ ןייק טריפעג טָאה סָאװ

 ןופ ?לאקָאל םוצ טריפענּפָא םיא ןעמ טָאה ,רעטייר ןוא רעייגסופ ןופ גוצ

 טציטשעג ּפָאק ןטימ ,לקנעב א ףיוא ןציז ןבילבעג זיא רע ווו ,טעווָאס

 םעד ןדלָאמעג טָאה טנאדנעמָאק רעד .עריא ריפ ןופ טיהענ ,שיט םעניא

 .גנאפ ןלופטרעוו םעד ןנעוו ןָאיאר

 טעברא ןיימ טקידנעראפ בָאה ךיא ןעוו ,נָאטימ וצ גָאט ןטייווצ םעד

 .טסיטושאראּפ םעד ןעז ,טאר-סקלָאּפ םוצ ןעננאנעג ךיא ןיב ,לָאטיּפש ןיא

 ,זרלאה ןפיוא ?אש א טימ עטרוסס רעניורב א ןיא ןוטעגנָא ןעוועג זיא רע

 זָאלג א ןוא רעסאוו שאלפ א טימ ,שיט ןפיוא ּפָאק ןטימ קידנעלמירד

 ?וָאלאווָאּפאש רעטלא רעד .עריא ייווצ טיהענ םיא ןכָאה'ס ןוא ,ןבענרעד

 טי רענעי וצ ,ןאזיטראּפ רעטיור רענעזעווענ רעד -- ,רעדיינש רעד --

 -פיוא ,רענעי ןוא םענעגנאפענ םעד טלדיזעג טָאה ,טאטוּפעד רעשיפרָאד

 ןפיוא םינּפ ןייז ןטלאהעג רעדיװ ןאד ןוא ןגיוא יד טנפעעג טָאה ,טקעוועג

 .שיט

 ןגעוו ווָאלאווָאּפאש ןטלא ןטימ ךערּפשעג א ןיא ךימ ןָאמרעד ךיא)

 רעירפ ןיוש בָאה ךיא יו ל?ייו ,עיצאוקאווע ןא ןופ טייקלעוטנעווע רעד

 :ןטָארעג רימ טָאה רע .ןעוועגנ טייו טשינ עינילטנַארפ יד זיא ,טנָאזענ

 "ווו ,ןופצ ןייק ןריוקאווע ךייא טלָאז ריא ,רעטקָאד ,סיוא טרעה --

 ראפ טוג טשינ זיא עיזא-?טימ ןיא .ןריוקאווע ךיוא ךימ ?עוו ךיא ןיה
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 ,סנאמטעה עלא טקישראפ ןעמ טָאה ןיהא .ךייא ראפ טשינ ךיוא ןוא רימ

 .ןפָארטש ערעווש ןופ טיירדעגסיורא ךיז ןבָאה סָאװ עסייוו עלא ןוא םיחלג יד

 םלא ריא ןוא ןאזיטראּפ רעטיור רענעזעוועג ןוא א א סלא ,ךיא

 טרָאד .לארוא ,ןופצ ןיא רָאנ ,ןליפ טונ ךיז ןענָאק ,דיי ןוא טסינומָאק

 -טנא וצ ָאד ןופ ןעגניווצ זדנוא טעוװ ענאל יד כיוא ,טרָא רעזדנוא זיא

 .ןפיול

 ןריציפָא-ץילימ ירד טימ עטעראש א ןעמוקעננָא זיא נָאטימבכָאנ

 רענעננאפענ רעד טָאה גנושרָאּפסיוא רעצרוק רעד תעכ .ןָאיאר םענופ

 ,דנאלרעטָאפ ןייז ןטארראפ וצ טאהענ העדכ טשינ טָאה רע זא טרעקלרעד

 ןפרָאװענקעװא טָאה רע סָאװ ,זיא ראפרעד זייוואב א ,ןייגוצמייהא רָאנ

 טאראּפא ןטימ .דלעפ ןּפיוא טאראּפא-ַאידאר םעד ןוא טושאראּפ םעד

 ,ןעמ טָאה ץלא סָאד .ןשטייד יד טימ ןדניבראפ ךיז טפראדענ רע טָאה

 .ןזיוועגנָא טָאה רע ווו ,טרָא ןפיוא ןענופעגנ ,תמאב

 יד ןטלאהענ וטסָאה סָאװ ראפ ,, ;ריציּפֶא ןא ןופ ענארפ רעד ףיוא

 -רָאפניא עיונעג ןבעגענ ךָאנ טָאה רע .ןניוושעג רע טָאה -- !ןליױטסיּפ

 טָאטש רעד ןופ ןטנאסרעוויד ןטיירנוצ ןראפ רעטנעצ םעד ןנעוו סעיצאמ

 ןפרָאװענּפָארא ןעמ טָאה טסיטושאראּפ ןרעדנא ןא זא ןוא גוישטנעמערק

 ןָאיװא רעשטיד א ןעמוק טעו רענייזא סקעז זא ןוא ...ּפ ףרָאד ןיא

 .גננודניכראפ א ןּפינקנא םיא טימ ןווװרּפ טעוװ סָאװ

 רעסיורג א ןעמוקעננָא נָאטימבָאנ רענייזא סקעז זיא ,תמאב ןוא

 ,ףרָאד םעד ןופ לייט ןקידנופצ םעד רעביא ןניולפעג זיא סָאװ ,ןָאיװא

 .ןניולפעגקעווא רע זיא ןאד ןוא העש לטרעפ א ,ךרע :ןא ,קירעדינ רעײז

 -ענ טסיטושאראּפ םעד טָאה ןעמ ןעוו ,טלָאמעד טקנוּפ סָאד ןוא

 ,ןָאיאר ןיא טריפעגקעווא ןוא עטעראש רעד ףיוא טצעזענפיורא ,ןדנוב

 ...רעטייו טרָאד ןופ ןוא
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 * טר ירד יו זיוָארּפמי =.-,; א סעקינזָאכלָאק
 צ

 . היה טיבריא ר יי
- 

 ףסאגיאי םיא6 זריאא
 זיא לָאט =ש םוצ

= = 
 יצ

 סניד ןַײמ

 נ5 = ָאטיּפש ןיא ייס טעברא י

 יי רו "יי
 ו*י

= == 

 ָאטי =ש 1 בָאה
= 
 / = ָאפ ךימ ןוג 0

 י
 ךֶא 8

= 
 ,ָאועטּפאפ ף 1

 קאפסיא ,עקָא רָאס

 ןיא ענעלָאק ןיימ טלייצרעד רימ טָאה'פ סָאװ טָא ןוא
 וע
= = 

 ימ טימ םענייא ןיא זיא תן =
= 
 ו

1 
4 = 

 טָאטש וצ

 אנינ ענייש יד



 .סענערב עדייב ןופ סעּפורג ייוצ יד ןופ ןפורסיוא יד ןופ טקסראטשראפ
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 ןרעדנא םענופ ןעיירשעגנ יד
 ר
 * רָאװעג רעסער -

 ,ו

 םעהירק יד ךרוד רעבָא ,סעלדיוו ייווצ טימ ס ענערב עדייכ ףיוא ן רָאװ

 קָאד רעד ןופ סרעדנוז

 **י ןרּפ רעד .ןבעג הצע ןיס טנָאקעג טשינ ךיז טָאה ןיילא עסרעשוקא יד

 ומ ירד ןופ רענייא

 םָאװ ק-ןייא טימ ,סעהי

 ז ןוא ןפורעגרעכירא

 ,טיירב ןעווענ

 = 2 עכיירלָאצ א

 : יירא

 עפורנ

 וק וצ ײ!

 ןעווענ זיא

 ןוא נניליר רעד

 .ףרָאד

 ָאקעג טָאה ןעמ .טשרעהענ
 : ווענ זיא זייא סָאד ?ייוו

 ו1

 = פ
 ערפ עשי ||

 עד-ןַײנוצרעבירא גנירג ר

 א סעירק-זייא ןוא

 4 א טס
 ר ןבָאה ס : 7

 יט
 טרג א

 .וייפ
 צ

= 
- 

* 

 -ענקע 9



 ףור ןטלפייווצראפ םעד טרעהעגסיורא ןעמ טָאה שער ןסיורנ םעד ןופ

 .רעטסעווש ריא ראפ ףליה ןטעבענ טָאה עכלעוו ,יורפ רעננוי א ןופ

 ךיא סעכלעוו ?יפענ א ןופ טגערעגנָא ,עגארפ אזא ראפ קידנעייטש

 יד ןופ עלדיוו א סיורא ךיא סייר -- ,ןרעלסרעד טשינ וליפא טנייה ןָאק

 -נָא טוג ,טנעה עדיב טימ ןוא סעקינזָאכלָאק יד ןופ םענייא ןופ טנעה

 -לעװ ,עהירק ערעטיירב א ךיא ּפאכ ,גערב ןפיוא סיפ יד טימ טראּפשעג

 ןיימ ףיוא ,טָאה קינזָאכלָאק א עכלעוו ןוא ןעמוקנָא ןעזעג בָאה ךיא עכ

 -נורּפשענפיורא ךינ ןיב ךיא ןוא עיקבערנ א טימ גערכ םוצ ןגיוצעגוצ ,ףור

 ףיוא טציטשענ ,טכיוועגכיילג סָאד קידנטלאה ,זיא קיטש םעד ףיוא ןעג

 .טנעה עדַײב טימ ןטלאהעג בָאה ךיא סָאװ ,עלדיוו רעד

 יוזא :סענערב עדַײב ןופ םלוע םעד טמוטשראפ טָאה טסעשז ןיימ

 ףיוא םלוע םעד ןופ סעיצאלוקיטסעשז ןוא ןעיירשעגנ יד ןכָאה רעירפ יוז

 -ענ טמוטשראפ טציא יז ןענעז - ,טביוטראפ םענייא סענערב ערייב

 טָאה רעּבָא ראפרעד -- סּפיּפ ןייק טרעהעג טשינ רעמ בָאה ךיא -- ןרָאוו

 -זייא יד ןופ סיוטשנעמאזוצ םעד ןופ שיורעג סָאד ןרעה טנָאקעג} ןע

 .סעהירק

 טרירטנעצנָאק ןזעוו ץנאנ ןיימ זיא ענאל רעקידתונכס רעד טָא ןיא

 טכיווענכיילנ סָאד ןטלאהרעד וצ גנערטשנָא ןכעלשטנעמרעביא ןא ןיא

 רעד טימ ,לָאז ךיא רעכלעוו רעביא ,עהירק-זייא ןא ךָאנ ןּפאכ וצ ןוא

 רעטייוו ךיז קידנבײרט ,ןעגנירּפשרעבירא ןענָאק ,עלדיוו רעד ןופ ףליה

 .. םָארטש ןדליוו םעד ףיוא

 ,טרעטנענרעד ךימ בָאה ךיא ןכלעוו וצ ,גערב ןרעדנא םעד ףיוא

 -קערטשענסיוא רימ וצ רעקילדנעצ -- א םעד ץָארט ,ןעזענ ךיא בָאה

 יו ךיגנ יוזא טקנוּפ ,גערב ןפיוא ,טנעוװאכ ךיז ןבָאה עכלעוו ,טנעה עט

 ךלהמ רעד רעבָא .ןענאטשענ ןיב ךיא עכלעוו ףיוא זיא רעקיטש יד

 רע ,ננורּפש םעד ןנאוו וצ טביולרעד טשינ ךָאנ רימ טָאה גערב םוצ

 :טכיוועגכיילג סָאד ןטקאה וצ ,טייצ רעד ןופ ךשמ ןיא ,ןעווענ זיא רקיע

 -נייא ךימ טיירג ,טרעיולעג רימ ףיוא ןבָאה סעילאווכ עקידנעמיוש יד

 -לעוװ ףיוא ,עהירק עסיורג גונענ א ןעזרעד ךיא בָאה ףכִית ,ןעגנילשוצ

 -גטלאה ,טנאה ןייא טימ ןוא ןעגנירּפשפיורא רעכיז ןענָאק לָאז ךיא רעכ
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 ז = 4

 - 5 ר
 עגכפ

 : א ףיט טָאה

= 

 צ קירנפיול ,רעטסעווש ריא

 מש עג 1

 / יא ףיוא ,
= 5 = = 

 ,;|='י
 ג'=
 ו

 ןופ טשוסעג

 .ףליה ךָאנ

 א

 .ן וא ןעמונעגמורא ,טנעה עקיטפע ו = וק ייווצ

 עשיטענערפ

 ָאה ךיא סָאװ םיוס

 םענעקָארשרעדמוא

 עיירשעגסיוא

= 
 ןפיוא ם פ א -

 ןפיוא ןעננירּפש

 .ןבענעננייא

 טימ ןוא עלדיוו יד קיד

 א

 טלעטשענקעווא

: 
 ו
 יי =

 טשענ סיוא רערעדנא יצ



 א ,רעטומרעבעג רעד ןופ עיצרעניא רעד בילוצ ,טנעה יד טימ טרוב

 לע ,טסילאיצעּפס א ראפ עיצארעּפָא עכעלטרַאװטנאראפ ןוא ערעווש

 ,ןינע ןרעװש א ראפ ײטש ךיא .טסינרעטניא ןא ראפ המכו המכ תחא

 -ןטרובעג רעד ןיא טײצ ןטנעדוטס ןיימ ןופ טנעקעג בָאה ךיא ןכלעוו

 יר טאהענ טשינ לָאמ ןייס בָאה ךיא זא ,זיא תמא רעכָא -- ננולײטּפָא

 .ןריפוצסיוא סע טייהנגעלעג

 א טימ ,סאלב ןעווענ זיא ,טצכערקעג ?לסיב א טָאה ןָארטעּפמיס יד

 רעבָא ,ליטש ,לָאמ-וצ לָאמ ןופ קידננָאז ,ןרעטש ןפיוא סערּפמָאק ןסאנ

 !"רימ טפלעה !רימ טפלעה , :ןָאט ןסידנטעב א טימ

 םָאר טעב קיאייברעד א ףיוא ןניילרעדינא לָאז ןעמ ןסייהעג בָאה ךיא

 עמוארט רעשיטאמארד רעד ךָאנ ,ןפָאלשענ רעטייוו זיא סעכלעוו ,דניק

 -זער ןוא טנעה יד ןשאווענ רעדיוו רימ בָאה ךיא .טקא-סטרובעג םענופ

 בָאה ,רימ ןבעל עקרעשוקא רעד טימ ןוא לָאהָאקלא טימ טריציפניא

 -לעוו ,טרובענכָאנ רעד וצ ןעמונענ ךיז ,לברא עטעשטאקראפ טימ ,ךיא

 טיסמאזקרעמפיוא ןוא ימ רערעװש העש רעבלאה א ךָאנ בָאה ךיא עכ

 -לעה-טרובעג רעד טזָאלענ ןיוש ךיא בָאה עקירעביא סָאד - טריוקאווע

 ךיא .וטפיוא ןיימ טרעדנווואב ןוא טרילוטארג ךימ טָאה עכלעוו ,ןרעפ

 ידכ סייוש ןופ טקייועגסיוא ,רעמיצ ןרעדנא ןיא ןעגנאגענניירא ןיב

 ..תוחוכ עניײמ רעביא ,טעברא ןא ךָאנ ןעורּפָא ןוא ןשאוו וצ ךיז

 טימרעטסעווש ריא ןוא ןרָאװעג ןפָאלשטנא זיא פר יד :

 רעמיצ םעד ןיא ןיינניירא טוװרּפענ טָאה -- ןגיוא עטכייפ ןוא ?כיימש א

 קירנסיוראב ,ןטָאבראפ ריא בָאה ךיא סָאװ ךאז א -- ןרעניוװעג רעד ןופ

 -עטארעג זיא רעטסעווש רעיא , :גנונעדרָא רעטסעב ןיא זיא ץלא זא יז

 ."!טעוו

 ןיאלקנעב א ףיוא טצעזעגרעדינא ךיז יז טָאה דיירפ סיורנ ןופ

 -עגנָא טָאה ןוא טנעה ערייב טימ םינּפ סָאד טלעטשראפ ןוא רָאדירָאק



 יורפ יר טָאה ,ןלאפ עכלעזא ןיא ננולדנאהאכ רעקיסאּפ א ךָאנ

 א דניק סָאד ןוא ,טעב םענופ ןײנּפָארא ןביוהעגנָא גָאט ןטירד םעד

 -נרעדָאפ -- ןניוז ןביוהעגנָא גָאט ןטייווצ םעד טָאה .,עלעגנניי ןייש רעייז

 .ןבעל ףיוא טכער ןייז טעּפמיא ןצנאנ םעד טימ קיד

 לָאטיּפש ןיא ןטילש א טימ ןעמוסעג אנינ זיא םורא נעט ןעצ ןיא

 -רעטניוו א ראפ ?אפ אזא ןיא גנוטאטשסיוא רעקיטיונ רעד טימ ,ןיירא

 א יד .ןרָאטעּפמיק יד ןעמענוצמייהא ידכ ,?ארוא ןפיוא נָאט

 ןופ טיילנאב ,ןעננאנעגסיורא זיא ,טנאה רעד ףיוא שרוי ןטימ ,עמאמ

 יז בָאה ךיא .טקנאדענ םעראוו רימ יז ןבָאה עדייב ןוא רעטסעווש ריא

 ייס ןוא דניק סָאד ייס זא ןכענ וצ ננוטכא ידכ ,ןטילש םוצ זיב טיילנאב

 טכא ןופ ךלהמ םעד ףיוא ,ןרעוװו טליהעגנייא טונ ןלָאז ,ןרָאטעּפמיק יד

 .ףרָאד רעייז וצ זיב ,רעטעמָאליק

 ןיא ,ןטילש ןפיוא טצעזענפיוא ךיז טָאה יורפ עגנוי יד רערייא

 םעד םורא לאש סענעלָאװ א טימ ןוא רענלָאק ןכיוה ןטימ ץלעּפ םעד

 ,ויא יז ןייש קידנריניצסאפ יו ,ןעזענ לָאמ סָאד ךיוא ךיא בָאה ,זרלאה

 טריפענ ךימ טָאה יז ןעוו ,נָאט ןטשרע ןיא ןעזענ יז בָאה ךיא יוװ יוזא

 יז טָאה ,ןקאב עטמאלפראפ-טיור טימ .ןיירא לָאטיּפש ןיא נערב םענופ

 טנאה יד טקירדעג רימ טָאה ,רימ וצ טרעטנענרעד קידנעלכיימש ךיז

 -רעריוו ףיוא ,,ןעמעראוו א קידנגָאז ןוא קנאד ןוא טייקמעראוו ?יפ טיפ

 זיא עמאמ ריא זא ,ןיירא רעיוא ןיא טרעטסילפענוצ רימ יז טָאה "ןעז

 ךיא ,ןעמענ ךימ םורא נעט עכעלטע ןיא ןעמוק טעװ יז זא ןוא קנארק

 .ןטכארטאכ יז לָאז

 -יוװ ןײמ ראפ זיא טנװֶָא ןא ןיא געט עכעלטע רעבירא ןענעז'ס

 .טרָאװ ןטלאהענ טָאה יורפ ענייש ,עגנוי יד .ןטילש א ןרָאּפראפ גנונ

 רעמיצ ןיא טקוקעגמורא ךיז טָאה ,ןיירא בוטש ןיא ןעמוקעגניירא זיא יז

 ,טנוװַא ןטוג א,, טגָאזעג טָאה ,החּפשמ ןיימ טימ טניוווענ בָאה ךיא וו



 וצ ןטעכעג ךימ יז טָאה ,רימ וצ ךיז קידנדנעוו ןוא ,עיצַאמע ןָא טשינ

 .טעב ןיא עקנארק א טניק עכלעוו ,עמאמ ריא ןעז ריא טימ ןיינ

 ןוטעגנָא בָאה ,ןטענעמורטסניא עטסקיטיונ יד ןעמונעג בָאה ךיא

 טָאה יז ןכלעוו ןבעל ,ןטילש םוצ ןעננאנעגסיורא ןיב ןוא ?טנאמ םעד

 -פיורא םיא רימ קידנפלעה ,ץלעּפ-ןפָאש ןקיזיר א טימ טראווענ רימ ףיוא

 טייז רעקניל ריא ןיא ,ןטילש ןיא טצעזעגניירא ךימ בָאה ךיא .ןּפעלשוצ

 רעד ןיא ןוא שטיב יד ןטלאהענ טנאה רעטכער רעד ןיא טָאה יז ןוא

 .דררעפ סָאד ןבירטעגנָא טקישעג רעייז טָאה ןוא ןצייל יִד רעקניל

 ןיא טּפיצעג טָאה טניוו רעד רעבָא ,יינש רעטכייל א ןקאפענ ןיאב

 -נאג םָאד טליהעגנייא ןבָאה סָאװ ןרעדעפ-יינש יד קידנביירטעצ ןקאב יד

 שימטיר ןפָאלעג זיא דרעפ סָאד ...על'השעמ א ןופ רָאקעד א יו ,ףרָאד עצ

 זיא לָאמ וצלָאמ ןופ ,ןוא ןעגנולקעג טָאה זדלאה ןפיוא ?קעלג סָאד ןוא

 -לעװ ,דרעפ םוצ רעטרעוו עכעלטע טימ עראּפ א ?יומ סאנינ ןופ םיורא

 רעכלעוו ,ננאהריפ-יינש םעֶד קידנדיײנשכרוד ,ןפָאלעג קיסעמ זיא סעכ

 -..רוטאנ עצנאג יד טליהעגנייא טָאה

 יינש םעד ןופ טייקסייוו רעד ךרוד רָאנ ןוא טכאנ ןעווענ ןיוש זיא'ם

 ןגעק ןעװעג זיא'ס ...םנעו-טילש םעד ןענעקרעד טנַאקעג ןעמ טָאה
 ,ענייט יד יװ טקנוּפ ,ןפָאלשראפ ןעוועג זיא ףרָאד סָאד ,ןעוו ,רענייזא ןיינ

 עניילק יד ןופ סענעמיוק עכעלטע ןופ - ןיירא ןענעז רימ רעכלעוו ןיא

 ןכלעוו ,ךיור א טלננעלשענ ךיז טָאה ,ךאילש ןטייז עדייכ ףיוא ךעיזייה

 ןלאכ ,ףָאלש א ןוא הולש א זדנוא םורא ןוא ...ןבירטעצ טָאה טניוו רעד

 דרעפ םענופ ?קעלנ סָאד ...ןעקניזראפ םיא ןיא זיא עכט עצנאג יד

 ,טייקטייוו רעד ןיא טײרּפשעג ךיז טָאה סָאװ ,טנוה א ןופ ןעקוואה א ןוא

 רימ ןענעז טָא .. ענײט רעד ןופ הולש יד טרעטשעג ?סיב א ךָאנ טָאה

 ,העש עבלאה א ךרע ןא ,טייצ רעצנאנ רעד ןיא ןוא ףרָאד ןטימ ןיא ןיוש

 ו0 ץוה - יהוה רעגיװ רשד ןופ טראװ ןײק םרעהענ טשינ ךיא .בָאה

 ...ררעפ סָאד ןבירטענרעטנוא ןבָאה סָאװ רעטרעוו

 ןוטענסיוא בָאה ךיא ,ןטילש ןופ ןעגנאנענּפָארא עדייב ןענעז רימ

 -יצ ןטייווצ ןיא ןוא הריד ריא ןופ רעמיצ ןטשרע ןיא ץלעּפ-ןפָאש םעד

 ןרָאװ ,ןציז ןטעבעג ךימ יז טָאה ,טמעראוועגנָא טונ ןעוועג זיא סָאװ .,,רעמ

 לאטש ןיא דרעּפ סָאד ןריפניירא םדוק ףראד יז ,םוא ףכית ךיז טרעק יז
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 ביוא ןופ ,דייז רעיולב

 ּפ

 וד טימ טעכָאפ

 .זָאכלָאק םענו
= 

 ומ טָאה סאנ רעד וצ ?רעטצנעפ ןכרוד

 = ן ָאי 2 עכלעזא ןופ רעמיצ
2 

 , ו דנָאל ַב

 ןופ ןייש ןסאלכ םייב ,ןוא ץלעּפ םעד

 !גמוא ךיז יז טָאה םורא טונימ עכעלטע ןיא

 עטיור-זיבור פימ
 קא -

 .סענעמיוק יד ןיא קידנפייפ ,ןרעה טזָאלעג ךיז .טָאה סָאװ ,טניוװ םענופ



 0 טעז ,ןסיורד ןיא ןֹוא ?םענעגנייא ןֹוא םעראוו זיא ָאד ,ָאיא --
 ףרָאר סָאד טישראפ טָאה'ס יינש א ראפ סָאװ ןוא עכורעוואז א ראפ

 אזא ןיא ןײרא נעװ ןיא ןזָאל וצ ךיז רעווש תמאכ זיא'ס

 ןעוועג זיא ןוא טנָאזעג יז טָאה !טכארטעג ךיוא ךיא כָאה יֹוזא --

 .רייר ענעטלאהענקירוצ עניימ ןופ טריווראפ

 ןרעביא ןניובעגרעבירא ךיז טָאה וט2:משטייש ךיז יז טָאה םיצולּפ

 טימ ןוא ןעמונעגמורא ךימ טָאה יז ...ּפמָאל םעד ןשָאלענפיוא ןוא שיט

 ףיֹוא ןפרָאװענרעדינא ךימ יז טָאה טננוי ריא ןופ טפארק רעצנאנ רעד

 -..ןבענרעד ןעװענ זיא סָאװ טעב ןקידנויסינ םעד

 עמעראוו זָאלנ א טכארכעג טָאה ,טעב ןופ ּפָארא יז זיא גָאטראפ

 םינ יז ןא רימ קידנגָאז ,שיט ןפיוא טלעטשעגסעווא םע טָאה ,ךלימ

 .ןטילש ןכָאנ

 ךימ בָאה ךיא תעב ,םורא העש לטרעפ א ןיא ,ןתמא רעד ןיא ןוא

 "ף ,ןטילש ןטימ ןעמוסעג יז ןיא ,ךלימ יד ןעקנורטעגסיוא ןוא ןוטעגנָא

 -ןפָאש םעד ןוטנָא ןפלָאהענ רימ טָאה יז .טנעה יד ןיא שטייב רעד טימ

 .ןניוא עטנייווראפ יד טשוקעג ריא בָאה ךיא ןוא ?טנאמ ןרעכיא ץלעּפ

 *"!קעווא טרָאפ ריא ,ָאי ,ָאיא ,,:ןעלמאטשסיורא טנָאקעג ךָאנ יז טָאה?יפיוזא

 טייקרעטיב יד קידנעגנילשּפָארא ,טרָאװ ןייק טדערעג טשינ רעמ טָאה יז

 גנודיישעצ ןופ

 -וקעג ךיז וצ זיא יז וװ ,ןטילש ןפ ;עזענפיוא ךיז ןבָאה רימ

 .דרעפ סָאד טקישעג קידנביײרט ,ןעמ

 -רעביא ןעוועג םרונ טָאה סָאד .טרעטנענרעד ךיז טָאה ףרָאד ןיימ

 םָאד םגה ,גנוטיילגאב רעקידרעיורט רעד ןיא ןוא ןנייווש סָאד ןסיירוצ

 :ןדער ןביוהעגננָא יז טָאה 1 נונעג ןעננולקעג טָאה ?קעלגנ

 "וד ,ןגָאז וצ רימ טגאווענ טשינ ץלא ךָאנ טָאה יז -- ריא טעז --

 קידנסיירסיורא ,ירפרעדניא םענעי ןיא ,ןעזעג ךייא בָאה ךיא ןעוו --



 -פיורא ןוא ךייט טייז רענעי ףיוא ,טנאה סנשטנעמ םעד ןופ עלדיוו יד

 --םרעכאמ-ליומ עלא ןופ שודיח םוצ ,עהירק-זייא ןא ףיוא ןעננירּפש

 -צנערג ןוא עיצַאמע ןופ טרעטישרעד ,ןרָאװענ טרעווי?נראפ ךיא ןיב

 רעיא רימ ךיז טָאה ןָא טלָאמעד ןופ ,ָאי ,ָאי ... גנורעדנווואב רעזָאל

 ךיא ,ןסענראפ טשינ ךייא ןָאק ךיא ןוא ןורכז ןיא טצירקעגנייא םינּפ

 -אלפ ןטימ טציא ךיוא ךייא עז ךיא ייהעלע ןוא םולח ןיא ךיוא ךייא עז

 רערעדנא רעד טימ ןוא טקערטשעניוא טנאה ןייא טימ ןוא ?אש ןקידנרעט

 רעד ףיוא טכיווענכיילנ סָאד ןטלאה וצ ידכ ,עלדיוו רעד ףיוא טציטשעג

 סָאד ...ןבירטעג ןבָאה טינריא םענופ סעילאווכ יד סָאו עהירק-זייא

 ןעווענ זיא סָאד ,סכעלשטנעמרעביא סעּפע זיא ןוטענ טָאה ריא ססָאוװ

 ןענאטשעג רימ ןבעל זיא סָאװ יורפ א ןעווענ םרונ טָאה עכלעוו ךאז א

 ןאמ א רעבָא -- . ! דָאש א ,םוא טמוק רעטקָאד רעד, :ןעיירשוצסיוא

 -עמומ ,רָאנ טזָאל ,, :טהנעטעג טָאה זדנוא ןבעל ןענאטשענ זיא סָאוז

 טשינ טעז ריא ,ןעמוקמוא טשינ טעוװ רע ,ןעמוקמוא טשינ טעוװ רע ,וינ

 ערעדנא ןא ףיוא ןעגנורּפשענרעבירא ?ווײט א יוװ יוזא ,זיא רע יוז

 -ענ יז טָאה הקספה א ךָאנ ןוא ןרָאװעג ןניוושטנא יזיא יז .-- עהירּק

 :טנָאז

-! 

 -'ס םנה ,סמערָא ענימ טימ ןעמונעגמורא ךייא בָאה ךיא ןעוו --

 ןייטש ןעזענ ךייא ךיא בָאה ,ךייא וצ טקערטשענ טנעה ליפ יוזא ךיז ןבָאה

 . ןקָאלּפ-יינש א טרעטיצענ טָאה עיוו א ףיוא ןוא ,םינּפ טמאלפראפ א טימ

 ןוא טציא ךיוא סע וט ךיא ןוא ןניוא יד טימ ןעננולשראפ ךייא בָאה ךיא

 ,ןורכז ןיימ ןיא קידעכעל ןביילכ קיביײא לָאז

 טָאה ריא ?ריא רעבָא .ןסעגראפ טשינ לָאמ ןייק ךייא ?עװ ךִיא --

 קעווא ריא טעוו ןכינ ןיא ,ןעמוקענרעהא טייוו ןופ טנעז ריא ,החּפשמ א

 ןופ ןּפיל יד זא ןעזעג רָאלק טָאה ןעמ רעכלעוו ןיא ,הקספה א ךָאנ
 .:ןעוװעג ךישממ יז טָאה ייי : =-+
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 ,ךָאנרעד ,ךָאנרעד ןוא ןטלאהנָא קיבײא טשינ טעװ המחלמ יד --

 ,תומוקמ יד ןיא ןָאד ןבכיילב ךיא ?לעװ -- םיטש רעקידרעטיצ א טימ --

 קנעדנָא רעד טימ ןביילב לעװ ךיא ,ָאי ,ָאי ...ָאד ןופ טייוו ,,טייוו ריא ןוא

 ןַײק ,ןסענראפ טשינ ךייא ?לעוװ ךיא ,ןבעל ץנאנ א ףיוא טכאנ רעד ןופ

 טקיטשרעד א טימ טקידנעראפ יז טָאה ?ריא רעבָא ,ןסעגראפ טשינ לָאמ
 ץלעּפ םעד ןוטעגסיוא בָאה ךיא .םייהא ןעמוקעגנָא ןענעז רימ ןוא -- לוק

 םעד שטייב רעד טימ טננאלרעד טָאה יז .ןטילש םענופ ּפָארא ןיכ ןוא

 רעד ןופ ...טנָאזירָאה םענופ ?ּפענ םעד ןיא ןדנווושראפ זיא ןוא דרע

 .לקעלנ סָאד רעליטש ץלא טרעהענ ןעמ טָאה סנטייוו

 בָאה ךיא ןוא דָאזיּפע ןקידננערפיוא םעד ןופ שדוח א ייבראפ זיא'ס

 ךיז טָאה סָאװ ,דָאװאז -ָאטָאמ םעד ראפ ?עפאכ-עיצאזיליבָאמ א ןעמוקאב

 םדוק .ףרָאד ּםענופ רעטעמָאליק 00 ,טיכריא טָאטש רעד ןיא ןענופענ

 -ימאפ א ייב טריטראווקנייא ךימ ןעמ טָאה ,החּפשמ רעד ןָא ךָאנ ,ןיילא

 א טימ ןוא טנָארּפ ןפיוא ןעווענ זיא ןאמ סנעמעוו ,ןרערעל עגנוי א ,עיל

 רעד ןָא ןעוועג ָאד ןיב ךיא .עמאמ רעטלא ןא ןוא רעטלע-לוש ןיא עלענניי

 ם=לוש סָאד טקידנעענ טָאה רעטכָאט ןיימ זיב טאנָאמ עכעלטע החּפשמ

 טלעטשענג גנומענרעטנוא יד טָאה ,ןעמוקעג זיא החּפשמ ןיימ רעדייא .רָאי

 ,ךיק א טימ רעמיצ א ןופ ןענאטשאב זיא סָאװ ,הריד א תושר ןיימ וצ

 -ישזניא ןוא רעקינכעט יד ראפ ןרָאװעג טיובענ ,סָאװ רָאנ ,ןענעז עכלעוו

 .ננומענרעטנוא רעד ןופ ןרענ

 -סדנאל אןריא קידנכוז - ןאנינ ראפ טריסערעטניא ךימ בָאה ךיא

 א ךָאנ .טנגעג רענעי ןופ רעטעברא עטריזיליבָאמ! יד {ושיװצ ןאמ

 -רוא געט רֶאֹּפ א קידנבָאה .ןענופענ םיא ךיא בָאה ןכוזמורא ןרעננעל

 -ירב ןימ ןבעגרעכיא ןאנינ טעוװ רע זא טנָאזענוצ רימ רע טָאה -- ביול

 תורושב עטוג טכארבעג רימ רע טָאה טרעקעגמוא ךיז טָאה רע ןעוו .לוו

 -ָאטעג יולס א טימ ?לקעּפ א םעד ץוח -- ,?לקינעמילּפ םעד ןופ ןוא ריא ןופ

 ראפ שיטסירעטקאראכזיא סָאװ לכאמ א -- קינָאה טימ רעטוּפ רעטעּפ

 םעװו יז זא החטבה רעד טימ תורוש עכעלטע ןוא תומוקמ עקיזָאד יד
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 -קארט א יװ ןעמונראפ קראטש זיא יז ןרָאװ ,עטאד א ןָא ,ןכוזאב ךימ

 טנוזענ וצ ןשטנווו טימ ?ווירַב ריא טקידנעראפ טָאה ןוא עקטסירָאט

 .ןעזרעדיוו ןקידלאב א ןוא

 -ימ-םטייהטנוזענ םענופ ןרָאװענ ןפורענקירוצ ךיא ןיב 1944 ןיא

 לבו רעשיוואדלָאמ רעד ןופ םוירעטסינ

 עלא קידנבענרעביא ,ןטעטילאמרָאפ-עז ייר יד טיירנענוצ בָאה ךיא

 ןוא ןטנעמוקָאד-עיצאזיליבָאמעד עניימ טימ ןוא -- ןעגנוטכילפראפ ענַימ

 ,ןיירא געוו ןיא טזָאלעג ,רעדניק ןוא יורפ ןיימ טימ ךימ ךיא בָאה ןטעליב

 ןייק טיבריא עיצנאטס רעד ןופ ןרָאּפעגפיורא זיא סָאװ גוצ םעד טימ

 ןטײצ עכלעזא ןיא ךעלטנייוענ יו - ןעווענ זיא ָאד .קסווָאלדרעװּפ

 .ןשטנעמ ןופ רעקראפ רעקיטסאה א --

 -ענ ךיא בָאה ,ןפייפ ןבכיוהעננָא טָאה ויטָאמָאקָאק רעזדנוא ןעוו

 טימ ,אנינ ,יז :רעטצנעפ ןכרוד סיורא קוק ךיא .ןעמָאנ ןיימ ןפור טרעה

 טָאה ,טנעה יד ףיוא דניק א טימ ןוא וי יד ףיוא ?כיימש ןרעטיב א

 דניק םענופ לטנעה סָאד קידנבנייהפיוא , עידא,, ןנירשעגנכָאנ רימ יז

 קירנבייהפיוא סע ןוא נוצ ןכָאנ קידנפיול -- עלענניי א יִצ א = -

 -עצ ןצנאנ ןיא ךימ טָאה סָאװ דליבכ םעד טימ ןוא ... טנעה עדייב טימ

 נעװ ןפיוא -- עקינימ יד ןבעל טצעזענקעווא ךימ ךיא בָאה ,טלסיירט

 ,ןורכז ןיימ ןיא ןוא ןניוא עניימ ראפ קידנעטש קידנבָאה ... ברעמ ן'ייק

 "..טנעה יד ףיוא דניק ןטימ אנינ :דליב עכעלסענראפמוא עקיזָאד סָאד

 טנָאקעג טשינ רעמ טָאה רע ,טלעטשענּפָא ךיז טָאה רענרעכ קאסיא

 ןעוװענ ןיוש זיא'ס םנה ןוא המשנ ןייז טרעצראפ טָאה ןאנארו .ןדער

 -ענוצ טשינ רעמ -- עדייב זדנוא ןופ רענייק טָאה ,טכאנ רע א ךָאנ

 .. גיוא ןייק טכאמ



 אנינָאטנא
 ןאריּפאש ָאזיא

 ,דנאבראפ-ןטעוװָאפ ןופ טרעקענמוא 1940 ןיא ךיז טָאה רע ןעוו

 םענייא ןיא ,טנאטילימ רעשיטילָאּפ סלא ,טריוקאווע .ךיז טָאה רע ווו

 נעט יײוװצ ךרע ןא ךָאנ ,דנאר דערפלא זיא ,םירבח ןעצ ערעדנא טימ

 -ענ ןײז - סאי ןעז וצ רעדיוװ ידכ ראה טָאטש ןיא ןעגנאנעג ,ורּפָא

 -ענ ךס א טָאה יז םנה ,טבכעלאב גונעגנ ןעווענ זיא סָאװ ,טָאטש-ןריוב

 .המחלמ רעד ןופ ןטיל

 אמ לעשט ןאפעטש אדארטס רעד ףיוא ןעמוקעגנָא זיא רע ןעוו

 א םיא טפור'ס יװ ,טרעהעג רע טָאה ,ךריק-ןטילָאּפָארטעמ רעד ראפ

 -אבמָאק רענעזעווענ א -- יאהימ רבח רעד ןעוועג זיא'ס :לוק ךעלטנעק

 .עינאּפש ןיא עקיליווירפ עשינעמור יד ןופ עדאנירב רעד ןיא טנאט

 טקידנואווראפ טנעז ריא .,,דנאר רבה ,ךייא טימ זיא סָאװ רעבָא --

 טא א ףיוא ךיז טציטש ריא סָאװ ,ןרָאװענ

 םייב טאנארג א ןופ סיירפיוא ןו רעבָא ,טקידנוווראפ עקאט טשינ --

 ןא ןופ ץנאטסיד א ףיוא ןָאטעג רעדײלש א ךימ טָאה ,טנָארּפ רענָאד

 .1942 ןיא ןעװעג ךָאנ זיא סָאד .רעטעמ 15--10 .ךרע

 רעטילּפש א ,עינאּפש ןופ הנתמ א בָאה ,דנאר רכח ,ךיא ךיוא --

 .טשינ ךימ טרעטש ןוא טרָא ןייז ףיוא ?יטש רעכָא טציז רע .גנול רעד ןיא

 ןענעז ײז ,םערָא םעד רעטנוא ןעמונעג םיא טָאה יאהימ רבח רעד

 סנעמעוו ,עלאנָאינער-ײטראּפ רעד וצ ,סאנ יד ןעננאגענרעבירא עדייב

 טונ םיא ןבָאה ערייב ייז .וראטאט רבח ןעוועג זיא ראטערקעפ רעטשרע
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 רעד ןופ עדארטסולאב רענרעזייא ןא טימ טיולּפ םעד ןיא ןוא ןקעטש

 -עס ןטשרע םענופ נָאזּפָא םעד ןופ טקיטלעוװרעביא .קנאב-לאנָאיצאנ

 עטליוװועגפיוא יד ןופ םרוטש םעד ןופ ןוא ןעמענוצפיוא םיא ראטערק

 -ן?לאפעגרעדינא טשינ רעיש רע זיא - ןליפעג

 ?ןרָאװעג טקידנואווראפ טסיב ?ריד טימ זיא סָאװ --

 .רעייז טשינ --

 ?טנאוו רעד ןיא ךיד וטסנעל עשז סָאװ ראפ --

 ,טנָארפ ןפיוא ןרָאװענ טצעלראפ זיא רעניימ ןייבנקור רעד --

 .ץאלק א ףיוא ןלאפענ ןינ ךיא תעכ

 ענעטלָאשרַאפ יד טָאה סָאװ -.סיוא ,ךעכענ ,טסעז וד יװ ,יוא --

 אראפ סָאװ .םוקב א יװ ןעוועג זיא סָאװ ,ןאמ א ןופ טכאמענ המחלמ

 ,ָאי .טלָאמעד ,ןעוװעג טסיב וד ןייש יוװ ןוא טאהעג טסָאה וד טלאטשעג

 .לוק טקיטשרעד א טימ טנָאזענ יז טָאה -- טלָאמעד

 .ןבילבענ ןייש ץלא טסיב וד:רעֶּבָא --

 ךיא ?פיוו .,ןרָאװעג םייוו ןיב ךיא -- רָאה עניימ רָאנ עז ,ןיינ ַא --

 ןיימ זיא 1941 ןופ הטוחש רעד תעּב ,סאי ןיא ,ָאד ,טבעלענרעכיא בָאה

 ןאמ ןיימ ןוא ןברָאטשעג זיא :עמאמ ןיימ ,ןרָאװענ טעדרַאמרעד רעגָאוװש

 עקינייוו יד ןשיוװצ:ךיז טלייצ ּרע .נוצ-ןטיוט ןיא ןפרָאװעגניײרא ןעמ טָאה

 .גוצ-ןטיוט םענופ ןבילבעג ןבעל ןענעז סָאװ

 ?וצ ךיז ןוא ןניוושענ דנאר טָאה .,,עיצַאמע ןופ טקיטלעוורעביא

 .טרעהעגנ

 זיא'ס .דנאבראפ-ןטעווָאס ןיא קעווא ההּפשמ ןייד טימ טסיּב וד --

 .ץענערג רעד ײב טעגרהרעד ךיד טָאה ןעמ זא גנאלק א ןעננאגעגמורא

 ןיא ןרָאפקעװא ןעזענ ךיד בָאה ךיא ןוא ןכָארבענסיױא זיא המחלמ יד

 ...ןגָאװ ןטקעדעג א

 ::- םענעפַא;ןא ן:א: ,ןיזנ ן-ר

 א רעטגוא .;ּפעטס :ןשיניארּקוא :ןכעלדנעמוא - םעד רעביא ... -

 זא :טסווועג בָאה ךיא .ןענָאיװא עשירעלטיה יד ןופ סעכמָאכב ןופ ?גָאה

 וצ ,ךיד נעלפ ךיא ןוא ןאטיּפאק-עוורעז ער א ןופ דארנ םעד טסָאה וד

 -יטעווָאס רעד ןופ טייהנייא ןא ןופ שארב ,רידנומ א ןיא ןעמולח לָאמ

 טיירפאב זיא סאי ןוא טרעטנענענ ךיז טָאה טנָארפ רעד ןעוו .יימרא רעש

102 



 יר ףיוא ןעגנאנעגעמורא ךיא ןיב ,ןּפורט עשיטעווָאס יד ךרוד ןרָאװעג

 ןיא ןרָאפיײברָאפ ןגעלפ סָאװ ,ןריציּפָא יד ןשיוװצ טכוזעג ךיד ןוא ןסאג

 -נייא = ענעדישראפ טימ ,סופ וצ ןיינ רעדָא סָאטוא-טפאל

 א ראפ סָאװ ,יוא .יימרא עשטייד יד קידנגלָאפראפ ,ברעמ ןייק ,ןטַײה

 .טבעלענרעביא ןכָאה רימ ראמשָאק

 טימ זא ןייז הדומ ךיז זומ ךיא .ןעמוקענמייהא זיא ןאמ ןיימ ... =

 העגנָא ךיוא ךיז ןבָאה ןעמוקקירוצ ןַײז

 רע ןעוו .םונהינ א ןבעל ןיימ ןופ טכאמענ ןבָאה סָאװ ,סענעצס-טכוז

 יו ןייז ןרעװ לָאז ךיא ןטעבעג ךימ טָאה

 -יז ןיב ךיא .ריד טימ ננודניבראפ א טאהענ טננוי רעד ןיא בָאה ךיא

 -ָארעגסיוא טָאה יז יװ ,ןטכינראפ ךיד טעוו המחלמ יד זא ןעווענ רעכ

 טשינ .םונהיג א רימ ראפ זיא ןבעל סָאד ,יוא .רעפמעק ןענָאילימ טעט

 .ןבעל סָאד ןעמענ וצ ךיז קנאדעג ןפיוא ןעמוקענ .רימ זיא לָאמ ןייא

 .קירוצ ךימ טלאה ,טסיירט עקיצניײא ןיימ זיא סָאװ ר סָאד רעכָא

 -רעּפמא עמאזיורנ יד טָא : נלאהוצסיוא חוכ ןייק רעמ טשינ בָאה ךיא

 .ןפראוורעדינא ,ףוס-?כ-ףוס ,ךימ ןלעװ סָאװ ןדיײל יד .טָא ,ןשינ

 סָאװ ,יעה , :טגָאזעג רע טָאה ,ןטכענ טשרע ,ָאי ,ןטכענ טשרע ...

 ,אכ-אכ ,קינהרבע לעב יב גמוא ןא !''דלעה ןייד ןופ ןרָאװענ זיא

 ,דרעפ טפושיכראפ א ףיוא ןטייר וצ ןעמוק טעװ רע זא טמולחענ טּפָאה

 ,םיוק ,ןקעטש א ףיוא רָאנ טייר רע ןוא עלהשעמ םענופ ץנירּפ רעד יו

 "..לכעבענ א .ךיז טריר רע סָאװ ,םיוק

 ,ןריציפָא עשינעמור יד ןשיוװצ טכוזענ יוזא ךיד בָאה ךיא ,ָאי ,ָאי

 -ימידאלוו רָאדוט ,, יי יד טימ טרעקענמוא ךיז ןבָאה עכלעוו

 רעייז תעב ,ןבָאה עכלעוו , ןאשירק ןוא אקשָאלק ,אירָאה , ןוא "וקסער

 רעד ןיא גניטימ א טריזינאנרא ,טשעראקוכ ןייק רעדָא טנָארפ םוצ געוו

 ןופ ןדער ןרעה וצ ןוא ןעז וצ ךיד טפָאהעג בָאה ךיא .ירינוא אצאיּפ

 ןרעה ךיד געלפ ךיא יװ יוזא ,לָאמקנעד סעדָאװ אזוק ןופ ?קָאז םעד

 -רא יד ראפ טדערעג טסָאה וד ןעוו ,עדָאװ אקינ ןוא אגננאק ןסאנ יד ןיא

 -רעפייא ןוא .ןפרווורָאפ יד ןכיו

 ןז =! וז 42 == 2 ײ) צ-* = = א: 0: 42 -+
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 נייז ןיא
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 * עכעלטרעצ י ,ןעקנאדעג 4
 ביל

 ?ענרעכיא רעדיוו דנאר רערפלא ט

 ,עטכישעג-ע

- 
: 

 = וה 6 ר ' א ; וו װ יו = ;ד 2 {- הב א 3 56 3 ;4) 1 == וו א 2 וה יד יײר 42 יי יר =

 ּוב 24 :1 26 = הם 5

 ,טבע ה

 יײײ

 וש = ,ת א - טשינ
 = יז

 טימ טסירנעראפ

 .ןענעגענאב טשינ לָאמ ןייק רעמ ךיז רימ ןלעוו
 א

 .ןדנווושראפ זיא יז

 ןקיטלעװרעביא תורצ יד .ךעלקערש זיא'ק ,עכיל ןיימ ,ָאי --

 טָאה

 זדנוא

ו
ו
 

ו
ט
 

 ריא
)0 

 ליפ יו זא
/ 

5 

 לקניוו א ןיא ץענרע ןניוצענקי

11 



 ריימ ריא

 בָאה - ןטעראגניצ
= 

 .סיו

 א טכוזענ ,טסיזמוא ,ננאלמישדח ךיא

 ןגיימ עג

 ְא וװ ,קילב רעיי

 יד טלדנאהעגנייא ךייא ט

 -רעוו עכלעזא ןגָאזוצסיורא זיא גנוראפרעד ןָא ?דיימ א ראפ ,תורוש יד

 טא ןביירשוצנָא ידכ ,תוחוכ

 ֹם

1659 

 ָאה ריא יװ םעד ךָאנ ,קיטלינכיײלנ ןעננאנעג

*+ 

 ז 5 ה לָאמ ם יז
 א

 נג טשינ ,ןעגנוא

 עקיטומ ענייז ראפ טריטקעּפסער ,טצאשעג ,טסנרע ,טארייהראפ
5 
 וי;

 ה ןוא טרעכיירראפ

 .ןעגנאגעגקעווא זיא

: 

 טננאלראפ ךיוא רע טו

 טו מרולא -=
 א = = ( צר =

 .לריימ גנוי א טנידאכ טָאה'ס ר

 ראניצ

 ריימ קירעי-18 ןא

 -םיורא ןוא ןעמוקעגניירא טנעז ריא ביוא ןוא גנוי עדייב ןענעז רימ

 .טָאטש רעצנאג רעד ןיא רָאנ ,לאטראווק רעזדנוא ןיא

 -יושנא

 רעמ טשינ טָאה ר

5 : 

 טנעילק א א קעווא

 טצע ןייז טרעכיײרעג



 טשינ ךימ טזָאל ןָאזרעּפ רעייא .ךעלנעמוא טשינ כיוא ,רעווש רעייז ,רעט

 ןוא טנאה רעד ןיא ךוכ א טימ טכארכראפ ךיא בָאה טכענ ךס א .ןעור

 טגערעגנָא ,ךייא וצ רדסכ .,ךייא וצ ןבירטענ ךימ ןב עקנאדעג יד

 -סיוא ךיא כָאה ,ןייּפ ןיימ טיורטראפנָא בָאה ךיא עכלעוו עי ןיימ ןופ

 טסיב וד ,; :טגָאזענ רָאלק רימ טָאה יז .ןביירש וצ ךייא :געוו םעד ןכילקעג

 -טפירש ,ןדנעוו וצ םיא וצ ךיז זיא נעוװ רעקיצניײא רעד ןוא טכילראפ

 ןוא .ךעלעכעווש עלעטכאש א ןיא עלעטעצ א ןיירא גייל ?יוזא יװ .ךעל

 .הצע ריא ןעמונענ טכא ןיא ךיא כָאה ,טעז ריא יו

 טא - זיא ?דיימ סָאד טסיירד יו ,; :ןטכארט סיווענ טעװ ריא

 .טכענ עזָאלּפָאלש ךס א ןוא ןשינעלעננאר ןופ טאטלוז ער א זיא טומ רעד

 ווירב ןטימ עלעטכאש סָאד ןוא ןוװרּפ עכעלנע ךס א טכאמעג כָאה ךיא

 סיורגנ ןופ טקיטלעוורעכיא ,ךיא ןוא ...טרָא ןכל

 עלא יװ טקנוּפ ,עלעטכאש רעדנא ןא טגנאלרעד ךייא בָאה ,עיצָאמע

 .םינוק יד ראפ עצילַאּפ רעד ףיוא ןניל סָאװ ,ךעלעבעווש ךעלעט

 א ןיא ץענרע ,טליונקעננעמאזוצ ןבכילבעג זיא ,רעבכָא
 ז 2

 ןרעהפיוא טשינ ךיא לעװ ,רעפטנע רעיא ןייז טשינ לָאז 'ס עכלעוו ,

 גנוראּפרעד טימ ?דיײמ א זיא סָאװ ,עטיורטראפ ןיימ ,ןבָאה וצ ביל ךייא

 ןענעז ,יורפ רעקיצראה א טימ טאריהראפ טנעז ריא םנה ,זא טניימ
 ,ןאמ א ןעִיצוצ ןענָאק סָאװ תולעמ גונעג ,ןעזסיוא ןיימ ןוא רעטלע ןיימ
 .ריא יוװ

 רעזדנוא ןדײמ טעװ ריא ביוא זא ,ךייא ןרָאװ ךיא ,דנאר רעה,

 ,עיצאטלוסנָאק א ךָאנ ,ָארויב ןיא ךייא וצ ןעמוק ךיא לעװ ,קיפארט
 -נָא רעדָא הצע ןא ךָאנ ךייא וצ טמוק סָאװ ,רערעדנא רעדעי יװ טקנו

 ןא ןיא וליפא ,ןעמענפיוא ךימ טעוװ ריא זא רעכיז ןיכ ךיא
 -יוװ ףיוא ,סע טסייה .המחלמ רעד ןופ הנמלא ןא ,עמאמ ןיימ עגונ ןינע

 -עצ רעײז םיא טָאה ?דײמ םענײש ןוא ןגנוי םעד ןופ ווירב רעד
 יבגל ,ןעמענוצנָא גנולעטש א ראפ סָאװ טסווװעג טשינ טָאה רע .טרעדור
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 .ןעמ

 יז ןוא ייר סא

 ןּפע םיא יז טָאה ,טרינָאיצַאמע-רעייז

 רעטומ ריא ןשיװצ

 -וקעגנירא ךיגנ זיא
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 יז ןפירשטייצ

 נו=

 ,נייא ןופ סיורא

: 

 ם

 += א

= 

= 
ָ 

 .ןסָאלשטנא

 יו -י* יצאּפש לָאז יז ןכלעוו טימ ,רעטלע

. 

 ןעוועג רעכיז זיא רע .קיפארט רעד ןיא ןיינניירא רעמ טשינ טעוװ רע

 יא י טאמארד זיא

= 

 ָאה

 ,טנעילק ןראבקנאד רעיײיז ןייז טימ ןענאנע

 יא ןב

 י
4 

 'ג טוג ץנאגנ טָאה רע ווו

 . אדעג יד טימ ,ווירב םעד טָא
 ןעק 4

2 
 יי 5



 ריא טימ ןעמוקענ יז זיא ?ָאמ עטייווצ סָאד ןוא ןטאד עלא טנכיײצראֿפ

 דנאר טאקָאוװדא רעד טָאה ןכָאװ יירד יוװ רעקיניײװ ןיא ןוא -- ןעמאמ

 ןעוועג זיא עכלעוו ךאז א ,רעטומ ריא תנוטל ,ךוסכיס םעד טזײלעג

 .ךאפ ןייז ןיא לאנאב

 .םולשאב ןז ןיא טקראטשעג רעמ ךָאנ ןדנאר טָאה דאזיּפע רעד

 ןעוו .יורפ ןיימ ביל בָאה'ּכ ןוא טארייהראפ ןיב ךיא ,, :טנָאזעג ךיז טָאה רע

 ןייז ןריולראפ רע טלָאװ ,ןבעל-ןעילימאפ ןייז סעּפע טימ טרעטש רע

 ,ןסָאלשאב עקאט רע טאה .טָאטש ןיא טסינעג רע ןכלעוו ןופ ,שזיטסערּפ

 .לריימ עקיזָאה סָאד ןעז וצ רעמ טשינ

 טערטרעבירא טשינ רעבָא ,קיפארט רעד ייב ןיינַײברָאפ געלפ רע

 א רע .קיפארט-פטכירענ רעד ןיא ןטעראניצ ןפיוק ךיז ןוא ?עווש יד

 ּםעדָאּפ א ןסַײרוצרעביא ןסאלשטנא ןעווענ

 :ךאווש:נונעג .ראפ

 1 .ןעוועג העוט רענָא ךיז טָאה רע

=+ 

 ז =

 ןטלאהענ טָאה רע ןכלעוו ,

 .רעביראפ זיא רעטניוו רעד
 טבעוושעג טָאה טפול רעד ןיִא ןוא רערעטיול ןרָאװעג ןענעז געט יד

 .ץרעמ שדוח וס ןופ געט יד ןיא יװ ,חיר רעקידגנילירפ א
 * אר דערפלא זיא ,?לירּפא ןיא ןעוועג זיא'ס ,גָאט א םענייא א ןיא

 : 2 28 || וע

 ןטגָאלקעגנָא ןא ןופ לעּפא םעד ןציטש וצ ידכ ,טכירעג ןיא ןעננאגעג

 ןיא טכוזעג רע טָאה ,ןייגוצמייהא טיירנעג ךיז טָאה רע יו םעד ךָאנ ןוא

 לקעּפ סָאד רעבָא  ,ןרעכיירראפ וצ ידכ יי אניצ לקעּפ סָאד ענעשעק

 ,טכירענ םענופ טעפוב ןיא ןעננאגעגניײרא זיא רע .קידיײל ןעווענ זיא

 סאנינָאטנא ןדיימוצסיוא ידּכ ,ךעלקעּפ עכעלטע טפיוקעג טָאה רע ווו

 ןסָאלשעב טָאה רע יוװ יוזא ,קיפארט

 םעד םורא ןעיילא עטיירב יד ףיוא ,דנאר טָאה םייהא געוװ ןפיוא

 עקירתומימח 'א .נָאט רעקידגנילירפ רעתמא ןא טננעגאכ .,לאנוכירט

 עקניניד ,עסייוװ יד ןופ .ןלארטש .עריא ןסירענסיורא שירעגיז .טָאה ןוז

 -סגָאטימ ןעוועג זיא'ס םגה .למיה םעד טקעדאב ןנָאה סָאװ ,ךעלעראמכ
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 גָאט

 ןטוג ,,ןרעטירב א טימ טסירנאב יז טָאה רע .זיא טשינ ןעוו יוװ רענעש
4 

 .טלבריווענפיוא םיא

 רעד סעכלעוו ?יפענ א ,עכיל ךָאנ
 ו

 ק *'* = א טננאקראפ טָאה ןוא ?כיימש ןטכיײל א ןוא

 א ןענופעג רע טָאה קיפארט ןיא ןעמוקעגניירא זיא רע ןעוו

: 

 ּוייר טָאה ףור-סגנילירפ רעקיטעּפמיא

 יז .ןטעראניצ
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 וצ רעדיוו

6
-
 

3 

=
 

 2 ו-

* 

2 
 ;ד תם ֹס 5

 .ןרעסערגנ

 ,וק יד ןוא

 ה'ס עכלעוו

 ָאנ זיא ,טייצ

 א

 .קיפארט סאנינָאטנא
 ןח ייד = ;2 ן=

- 
 ו- עי 2 שי } זה ;2 ירד 3

 1 עמ ךָאנ ט

 ו עמאמ ןייז

 ה םֶא

 ו ?דיימ סם

 א : טימאב ךיז טָאה ןוא עלעקיוּפ ריא וצ

 ש בג יד ןכָארטשעגרעטנוא

 ןגָארטעג ,לנילפ ענייז ףיוא ,טָאה םָאוװ

 עמ

 יא ייב ךעלטרעצ יוזא טָאל

 א

 טלטעבע

 וה



 ,ןגױא עניש עריא טימ טקוקעגנָא םיא טָאה ןוא טרעטיצעגפיוא טָאה

 ,טשער םעד ןבעגעג טשינ ,ןטסימוא ,םיא ןוא טלעג סָאד ןעמונעג 6

 ,טנָאירעד םיא טָאה טירט עכעלטע ךָאנ ,ןוא ,ןעגנאגעגסיורא זיא ר
 :אנינַאטנא ,סאנ רעד ףיוא

 ןינ ,ךייא ךיא טראוורעד טנװָא טנייה .טשער םעד ךייא טאנ --

 עד ןבעגענ טשינ ךייא באה ךיא .קע ןיא ,קײטּפא רעד ראפ ,רעגייז א

 ראפ לייו ,סאנ רעד ףיוא ןפיולכָאנ ןענָאק ךייא לָאז ךיא ידכ ,טשער

 טָאה --  ךייא ףיוא טראוו ךיא ,, .ןדער טנָאקעג טשינ ךיא בָאה םינוק יד

 -ראפ זיא ןוא לוק} קירעזײה ןוא קידרעטיצ א טימ טגָאזעג יז
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 ,לריימ ןגנוי םעד ןגפ ףושיכ םעד ןוא טייקטסיירד רעד ןופ טשימעצ

 יו ךעלטקניּפ .ןעקנאדעג סָארטש םעד ןלעטשּפָא טוװרּפעג דנאר טָאה

 -ץיטָאנ ןייז ןיא ןסעצָארּפ יד ןופ ןהעש יד ןענעכייצראפ ךיז געלפ רע

 רעד וצ ןיז רע טעװ ,טנוװָא ןיא ,רענייזא ןיינ :ןסָאלשאב רע טָאה ,לכיב

5 

 8וו

 לעב טננעגאב םיא ?דײמ סָאד טָאה העש רעד וצ יונענ

 טָאה יז . טנװַא ןטונ, ןײז ףיוא טרעפטנעעג ךעלקילג םיא טָאה ןוא

 יא ,ץנאטפיד רעניילק א ףיוא ...ןײנכָאנ ךינ ריא לָאז רע ןטעבענ םיא

 ןעוו ,העש יד ןוא נָאמ םעד ןלייטמימ םיא טעוװ יז ווו ,?סענ-ןטייז םעד

 .ןטראוו םיא ףיוא טעוו יז

 ךיא .ךעלנעמ טשינ ןיא סייה רעד ןיא רימ יב זא טספייו ריא --

 לע ךיא .קיפארט םעד רעטניה ,רעמיצ טרישזנארא טונ ץנאנ א בָאה

 רעטעיורטראפ ןַײמ טימ ידכ .ןעמוק טלָאז ךיא ןעוו ןייז עידומ ךייא

 .יבילא ןַא ןלעטשוצפיוא

 .טנווָא ןקידנעמוק םעד ןעוועג עקאט זיא שינעגעגאב עטשרע רעייז
 -מייהא טָאה ןגער רעטכידעג א ןוא רעטצניפ ןעוועג זיא העש רעד וצ
 .רעייגייבראפ יד ןבירטעג

 -צניפ רעד ןופ טריטיפָארּפ טרינָאיצָאמע ןוא קילייא טָאה אנינַאטנא
 יד טכאמעגוצ ןואריט יד טכאמראפ טָאה יז .ןגער םעד ןוא שינרעט
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 ןיא

 וא רע זיא םישדח ירד ךרע ןא ךָאנ ,סאי טָאטש-ןריו

 .טשעראקוב

 . געוו וע רטיו ז ףיוא

 -קע

 א גיי *

 ןוא טננוי ד ןופ ויטארעּפמיא = | 47 ןכ

 ףיוג ירא קיד

 יי א-
 ו

: - 
 יא

 '-רת
=1 

 .ףו ב

 י נעמ י

 - א
 -יייי

 גייי
 -י רעפטנע ט = 4

 יי

 זא טניז בָאה

 י *אק א טלעטשעגרָאפ טָאה סָא
 ה

 ןיא ,לרעמיצ ןקידתונכנ

 ךיד ליפ ךיא

- 

 * געגנָא טָאה ,קיפארט רעד ןיא ,טכיל יד ןשָאלעגפיוא טָאה יז
 ו



 -ורק ענייז וצ סאי ןייק ןעמוקעג דנאר זיא 1947 רָאי ןופ רעמוז ןיא

 רעד םימ ,קיפארט רעד ןיא ןעננאנעננירא לָאמ ןײא רע זיא .םיב

 ןופ טסוווענ טָאה עכלעוו - רעטסעווש סאנינָאטנא ןנערפ וצ הנווכ

 ,ןעזרעד רָאנ םיא טָאה יז יו .טציא .טעכרא יז ווו -- ננודניבראפ רעיי

 .ןייוװענ א ןיא ןכָארבעגנסיױא יז טָאה

 טָאה יז .ןבעל סָאד ןעמונענ ךיז טָאה יז ,רעמ טשינ טכעל ינָאט --

 יז .ןבענ ךייא םיא ךיא לעװ ןגרָאמ טמוק .ווירבכ א טזָאלענרעביא ךייא

 סָאד .טאהענ כיל יז טָאה ריא זא סייוו ךיא ןוא טאהענ ביל ךייא טָאה

 םינראפ ךיא סָאװ ?חומ רימ טייז .רעטרעוו עטצעל עריא ןעוועג ןענעז

 ףָאה ךיא .טשינ ךייא קירלושאכ ךיא זא ךייא רעכיזראפ ךיא .ןרערט

 .ןעננובעלרעביא ?יפ יוזא ךָאנ ,ֹור ריא ןענוֿפעגנ יז טָאה טציא זא

 טֶא טרעהענ טָאה רע ןעוו ,

 -ענ םיא זיא ,ןעמוקענ ךיז וצ זיא רע ןעוו .העידי עקידנרעטישרעד יד
 ןבילבענ טרענייטשראפ יו זיא דנאר

 .ןגָאז וצ ריא ןעגנול
 זיא רע ןוא .ווירב ןכָאנ ,העש רעבלעז רעד וצ ,ןגרָאמ םוק ךיא --

 .קעווא

 פוס ןשינארט םעד ןופ ,העידי רעסירעיורט רעד ןופ טרעדורעצ

 ןיהואו טסוװענ טשינ דנאר טָאה ,יורפ רעקידנרעביוצאב רעד ןופ

 כוזענ ןבָאה סָאװ רעיינייבראפ יד ןוא טננערענ טכידענ טָאה'ס :ןיג

 םיוק ךיז טָאה רע יװ ,טקוקענ םיא ףיוא טניוטשרעד ןבָאה ,ץוש א

 -סיוא ךיז טָאה ןוא רעטסעווש ןייז וצ סאנ ץנאגנ ןעמוקעגנָא זיא רע

 טונ טשינ ךיז טליפ רע זא טגָאזעג טָאה רע .ןסע וצ סעּפע ןָא ,ןוטעג

 ןעמונעג רע טָאה גָאט ןרעדנא םעד .טעכ ןפיוא ןלאפעגרעדינא זיא ןוא

 -קרעמאב טשינ ,לָאמא רעדיוו ןוא לָאמ א ךָאנ טנעיילעג םיא ,ווירב םעד

 .רעיינייבראפ יד ןיא ןָא ךיז טנָאלש רע יוװ ,קידנ

 :וירב םענופ טלאהניא רעד זיא טָא

 העש א ןיא זא יונעג סייוו ךיא ןעוו ,ריד ביירש ךיא ,רעביל ןיימ ,,

 - ,ןפרָאװריפ טשינרָאנ ריד טסלָאז .ןבעל רעמ טשינ ךיא ?עוװ םורא
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 גראווניילק ראפ





 למערעווילג סָאד ןוא עלעזייר

 זדא רל?:ק גיי אי ץיב קיך יימ

 ןֶא ,הנבל ןָא ,טכאנ זיא'ס

 ,שינעקנעב סָאד ,ןושל רעײז ןיא ,ןנָאלקאב סָאװ ,ךעלענייפ יד ןופ

 -יוװ ךאווש א יו רלאוו ןיא א טיינעצ סָאװ ,רעפטנע ןא ףיוא קידנטראוו

 ןופ שינעטכידעג רעד ןיא געוו א ךרוד ךיז טדיינש סעכלעוו ,לוקרעד

 : .טכאנ רערעטצניפ רעד

 םענופ עשטנעראּפ רעד ףיוא סנניובנלע יד טימ טנעלעגנָא ייטש ךיא/

 15 .ארָאװַאנ טרָארוק םעד ןיא עליוו א ןופ ןָאקלאּב

 עטיישראפ סָאד טייקירעניינ רעראבליטשמוא טימ נלָאפראפ ךיא

 דענטראפ-לִיּפש א"ןכוז ןקידרעביפ םעד ןיא--- ךעלמרעווילנ יד ןופ ?יּפש

 -אבמוא :לקאטקעּפס רעסידנריניצסאפ א זיא סע ...ןרענטראּפ רעדָא

 ןא טימ 6 טכארטאב ננורעדנווואב ןופ טקיטלעוורעביא ןוא ךעלנעוו

 עקידנטכיײל :לאוואנראק םענדָאמ ןקיזָאד םעד ,טשרָאד ןראכליטשמוא

 טכארטענוצ--- ליּפש ןופ סאלפ םעד ןיא רדסכ ךיז ןציירק ןעניטנעּפרעפ

 -אנ רעד ןופ ןעגנודניפרעד עקידתודוס ןוא עכעלּפעשסיואמוא יד ןופ

 רעייז .ּפָא ףיז טלעטש ?מערעווילנ יא ?ןגָאז ךיא לָאז סָאװ --. ןוא רוט

 -זָאלסיורא -- עשטנעראּפ-ןָאקלאב רעד ןופ דנאר ןפיוא עקאט טנאווענ

 -ראפ ןענאטשעג ןיב ךיא-...ןסקעלפער עכעליולב טימ רעקאלפ א-קידנ

 .ךיוא נייווש ךיא ,רימ'וצ טקוק סע .טנייווש סע .ףיורעד קוק ךיא .טשודיה

 עמוטש רעד טלקיוועגרעדנאנאפ סענר עכעלטע ךיז טָאה יוזא ןוא

 :ך .גָאלאיד ררענדָאמ רָאנ ןוא



 טסאנ ןכעלטנייוװענמוא רָאנ םעד טָא ראַפ 4 ייטש טרעווילנראפ

 םענילק םעד וצ טייקמאזקרעמפיוא רעצנאנ רעד טימ וצ ךיז רעה ןוא

 ,רעקאלפ סענרעבליז ןיא טקוצענ טָאה סָאװ ןושל םעד ןיא ...עלענילפ

 :טרנעוועג רימ וצ יו ךיז סע טָאה

 עלעדיימ א ןופ עדייז רעד טשינ וטסיב !רעקשטיטלא ,םיוא ךימ רעה
 ,עלהשעמ א טלייצרעד רימ טָאה עשעבאב יד -- עלעזיײר ןעמָאנ ןטימ

 םעלעזייר ןיא ןעזרעד םיצולּפ ךיז יז טָאה ,טכאנרעדפיוא ןא ןיא זא

 טימ טיירפעג רועיש א ןָא ךיז טָאה עשעבאב יד ;סעגר עכעלטע ?טנעה

 -רעד .עלהמשנ סעלעדיימ םעד ןיא ןפורעגסיורא טָאה יז סָאװ תחנ םעד

 טָאה ,עטיירפאכ א ,עשעבאב יד ןוא טנפעעג ?טנעה סָאד ךיז טָאה ךָאנ

 דלאוו ןקידתונכש ןיא ןטלאהאב ךיז ןוא ךעלענילפ יד טקערטשענסיוא

 -אוו יד ,ןורכז ריא ןופ ןקעמסיוא טנָאקענ טשינ יז טָאה לָאמ ןייק רעבָא

 ןיא ,םענר עכעלטע יד ןיא ,טליפענ טָאה יז סָאװ טייקכעלטרעצ עמער

 .לקינײא ןד ןופ ?טנעה םעד ןיא ,עינָאלד רעד

 ?עדייז .םעלעזיר עקאט סע וטסיב --

 '.םע ןיב ךיא ,אי --
 ףור ?ָאד עלעזיר זיא !האנה רימ טוט סע קראטש יו ?תמאב --

 .ןעז טלָאװעג ןרענ רעייז ךיוא יז טלָאװ ךיא ,סיורא ,ךיד טעב ךיא ,יז

 ךימ נעלפ יז ןעוו ,גָאט ףיוא טעיראשענ טָאה'ס ןעוו ,ירפרעדניא ןדעי

 ןעװעג זןיא עלעזײר זא ןלייצרעד רימ עשעבאב יד נעלפ ,ןפעלשנייא

 !רעהא ,ךיד טעב ךיא ,יז ףור .עלעדיימ טונ ןוא ןייש א רעײז

 .ָאטשינ ָאד זיא עלעז ייר --

 ,ןעמאמ רעד ןליצרעד ךיא יײנ יוזא ביוא .ננאב רעייז רימ טוט --

 םָאד טסייו עמאמ יד ךיוא ?ייוו ,עדייז סעלעז ייר טננענאב בָאה ךיא זא

 .עשעבאב רעד ןופ

 ךיז טעװ יז -- טשינ וטסלייצרעד סָאװ ראפ עשעבאב רעד ןוא --

 ?ןעיירפ ךיוא ךָאד

 ,טבאנײב א ןיא ןעוועג זיא'ס .יד זיא השעמ יד ,וינעדייז ,ע --

 טנרעלעג ךימ טָאה עשעבאב ןיימ ןוא ןעוועג ןיילק ךָאנ ךיא ןיב טלָאמעד

 רעד ןיא ןבייהוצפיוא ךיז ידכ ךעלענילפ יד סיוא טקערטש ןעמ יוזא יוז

 א טָאה םיצולּפ ... עטאט רעד ןוא עמאמ יד יוװ טקנוּפ ןעילפ וצ ,טפול
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 עקשטיטלא ,

 עניילק סָאד ןוא
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